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همایش بعدی Euralarm در تاریخ 4 ژوئن 2018در بخارست برگزار خواهد 
شد. در پنج سال گذشته، این کنفرانس خود را به عنوان مهم ترین رویداد 
در تحوالت قابل توجه بازار نوآوری، تدوین مقررات، نظارت های قانونی و 
استانداردسازی یکی از موفق ترین صنایع اروپا شامل امنیت و ایمنی حریق 

صنعت الکترونیک مطرح نموده است.
این رویداد که هر ساله توسط Euralarm به عنوان نماینده اصلی صنعت و 
تجارت اروپا سازماندهی می شود، موضوعات مناقشه برانگیز تأثیرگذار در 
صنعت را به منظور ایجاد ارتباط تجاری مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.

Euralarm که قرار است در 4 ژوئن 2018  گرچه گروه هدف همایش 
 Euralarm جمعیت زیادی را در بخارست رومانی گردهم آورد، اعضای
شامل شرکت ها و صنایع مرتبط و انجمن های ملی در سراسر اروپا است ولی 
انتظار می رود گروه های عالقمند اروپایی شامل نهادها و گروه های حمایتی نیز 

در کنفرانس شرکت کنند.
موضوعات مربوط به همایش Euralarm 2018 با توجه به استقبال مخاطبان 
مداوم  تغییرات  مشترک،  موضوع  شده اند.  انتخاب  گسترده ای  طیف  در 
محیط کسب وکار است و اینکه چگونه می توان چالش هایی که جهانی سازی 
و پیشرفت های تکنولوژیکی برای صنعت بوجود می آورند را متعادل و جبران 

نمود. سایر موضوعات به شرح زیر می باشند:
 ،Grenfell شرایط کیفی رقابت: در بازار امروز و خصوصاً پس از حادثه تراژیک
باید شرایط رقابت را به دست آورد. استاندارد خدماتی EN 16763 به عنوان 
نخستین استانداردی که بر بخش سوم اقتصاد )صنعت خدمات( تمرکز نمود، 
تنها پله اول بود. اکنون نقش آفرینان حوزه ملی باید مشخص کنند مهارت ها، 
تجربه و دانش چگونه مورد تائید قرار می گیرند و شرایط احرازی که در اروپا 

معتبر هستند را برقرار سازند.

حفظ امنیت: در متن قانون حفاظت از اطالعات اتحادیه اروپا )GDPR( بدلیل 
وجود تهدیدات امنیت سایبري، از می 2018 صنعت حریق و ایمنی باید 
اقداماتي را براي حفاظت از محصوالت و تجهیزات مربوطه تعیین و اجرا نماید. 
اقدامات الزم برای زیرساخت های فناوری اطالعات ضروری در این صنعت 

باید برای حفظ امنیت شهروندان اروپایی صورت پذیرد.
قانونمندسازی مصالح ساختمانی: کارگروه CPR Euralarm در حال بررسی 
تأثیر مقررات مصالح ساختمانی بر روی استانداردهای هماهنگ ایمنی حریق 
می باشند. هدف توسعه درک مشترک از چگونگی تأثیر این مقررات بر بازار 
 CEN/TC 72 روز اروپا و چگونگی مقابله با مشکالتی که کمیته های فنی نظیر
و 191 با آن مواجه هستند، می باشد. این همایش فرصت مناسبی برای تبادل 
نظر و بحث در مورد نشریات انتشار یافته و ذینفعان آن در سراسر اروپا است.

Lance Rütimann، رئیس کمیته مردمی Euralarm موضوع اصلی همایش 
Euralarm 2018  در بخارست را چنین خالصه کرد: چالش های این صنعت 
با توجه به توسعه های روزافزون فنی و قانونی و در نتیجه نیاز به مهارت های 
جدید، پیچیده تر است. این دوره پر تب وتاب را با اعتمادبه نفس می پذیریم تا 

پاسخ هایی را بیابیم که محرک رشد و تحول موفقیت آمیز بازار باشند.
www.euralarm.org

 

خبر مانیتور کنترل از راه دور EF1 شرکت TFT یک مانیتور جمع وجور اما با 
فشار بسیار زیاد می باشد که قادر به ایجاد جریانی به قدرت 200 گالن در 
دقیقه )760 لیتر در دقیقه( است. EF1 در تطابق با ماشین های آتش نشانی 
درون و برون شهری ساخته شده و با قدی کمتر از 33 سانتیمتر )بدون نازل( 

برای ماشین های آتش نشانی جنگل ایده آل است.
این مونیتور به یک موتور الکترونیکی به منظور انجام حرکات افقی )270 درجه( 
و عمودی مانیتور، نحوه پرتاب نازل، پارک و نوسان قابل برنامه ریزی مجهز 
شده است. EF1 با پوشش سخت آلیاژ آلومینیوم آنودایز و پودر ریخته شده 
است و با یک دوشاخه ساده به منبع برق متصل می شود. موتور برقی هم ولتاژ 

با برق DC کامیون در یک جعبه کنترل ضد آب قرار دارد. 
www.tft.com

 همایش فناوری های ایمنی و حریق 
  2018 Euralarm

 TFT ارائه کرد 
  EF1 مانیتور کنترل از راه دور
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید Special News
اخبــار تخـصصـی



 Fireray One آشکارساز نوری دود
با قابلیت تنظیم خودکار

بــدون نیــاز بــه ابــزار و دانــش تخصصــی بــرای نصــب و بهره بــرداری، 
ــهولت در  ــت س ــا مزی ــک ب ــاز اتوماتی ــک آشکارس Fireray One ی

نصــب اســت.
FFE تولیدکننــده آشکارســازهای دودی در انگلســتان اســت. بیــش از دو 
دهــه اســت کــهFFE  فــن آوری تشــخیص نــوری را بــرای حل مشــکالت 
عملکــردی رایــج آشکارســازهای نــوری ســنتی چــون آژیرهــای مزاحــم 
بواســطه نــور خورشــید، حرکت در ســاختمان ها، ســطوح بازتابنــده و نصب 
ناصحیــح به عنــوان پیشــتاز برگزیــده اســت. در طــی ســالیان اخیــر، تیــم 
طراحــی شــرکت بریتانیایــی FFE، از طریــق دریافــت بازخــورد کاربــران، 
ــا  ــوده ت ــم نم ــران فراه ــرای کارب ــی را ب ــب و نقص ــی عی ــای ب ویژگی ه
اطمینــان حاصــل شــود کــه آشکارســازهای نــوری Fireray ارزش افزوده 
ــد.  ــم می نماین ــاختمان ها فراه ــن س ــان و مالکی ــرای نصاب ــی را ب درازمدت
ــان  ــر جه ــوری Fireray در سراس ــاز ن ــون آشکارس ــم میلی ــش از نی بی
ــه  نصــب شــده کــه از بســیاری از ســاختمان های معتبــر جهــان از جمل

ــد. ــت می نماین ــی محافظ ــرودگاه دب کاخ Buckingham و ف
ــادگی در  ــه س ــت ک ــوری اس ــاز ن ــک آشکارس ــد ی Fireray One جدی
ــوری  ــه اینکــه آشکارســازهای ن ــا توجــه ب ــد. ب ــظ می کن طراحــی را حف
 FFE ،ــتند ــانی هس ــتم آتش نش ــی از سیس ــش کوچک ــا بخ ــاً تنه غالب
می دانــد کــه متخصصــان حریــق بــه یــک آشکارســاز نــوری ســاده نیــاز 
دارنــد کــه در دســترس همــگان قــرار گیــرد از کارشناســان آتش نشــانی 
گرفتــه تــا همــه فــن حریف هــا، از طراحــان سیســتم گرفتــه تا مهندســین 
کارخانــه، همــه و همــه بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه آشکارســازهای 
ــل اجــرا هســتند. در  ــل قاب ــف به طــور کام ــای مختل ــوری در محیط ه ن
ــم  ــی، تی ــده نهای ــرای مصرف کنن ــازی ب ــه ساده س ــتیابی ب ــتای دس راس
مهندســی FFE فعالیت هــای مهندســی بســیار دشــواری را پیشــنهاد داد تا 
کارشناســان FFE بــه تدریــج علــم تشــخیص دود از طریق نــور را در درون 

آشکارســاز Fireray One بــه منصــه ظهــور رســانیدند. 

Fireray One یــک آشکارســاز نــوری بازتابشــی مســتقل بــا یــک لیــزر 
متمرکــز بــرای تنظیــم قابلیت دیــد و دارای یــک پروتکل تنظیــم خودکار 
درونــی اســت کــه در هــر دقیقــه بــا حرکــت یــک ســوئیچ، یــک پرتــو 
نامرئــی را روی یــک بازتابنــده تــراز کــرده و هــم محــور می نمایــد. ایــن 
ــاز  ــد آشکارس ــی می توان ــر کس ــه ه ــد ک ــان می دهن ــا اطمین ویژگی ه
ــش تخصصــی  ــه و دان ــرا تجرب ــد، زی ــراز نمای ــدون نقــص ت ــوری را ب ن
تشــخیص نــوری درون محصــول طراحــی و گنجانده شــده اســت. ویژگی 
قابلیــت تنظیــم خــودکار یک دقیقــه ای Fireray One نــه تنهــا موجــب 
ــز  ــرازی نی ــان نصــب می شــود، بلکــه کیفیــت هم ت ــی در زم صرفه جوی
 ،Fireray One  بــا پروتــکل اتوماســیون تضمیــن می شــود. بــا اســتفاده از

باالتریــن ســطح حفاظــت همــواره در دســترس اســت.
ــرای  ــده FFE ب ــراع ش ــت اخت ــور" ثب ــذف ن ــن آوری ح ــف "ف ــه لط ب
ســهولت طراحــی، Fireray One می توانــد در مکان هایــی کــه در 
معــرض نــور خورشــید هســتند از قبیــل ســاختمان های تمامــًا  شیشــه ای 
یــا دارای پنجره هــای ســقفی قــرار گیــرد. محــدوده تشــخیص گســترش 
ــوری را در  ــازهای ن ــب آشکارس ــکان نص ــر، ام ــا 120 مت ــه از 5 ت یافت
فضاهــای بــزرگ و کوچــک فراهــم می کنــد. ظرافت مینیمالیســتی ســفید 

آن بــا معمــاری مــدرن همخوانــی دارد.
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی را ب ــه خدمات ــی FFE جنب ــم طراح ــن تی همچنی
ــا افزایــش طــول  ــی ب ــرای مصرف کننــده نهای ــزوده ب ــن ارزش ف باالتری

ــه نمــوده اســت. عمــر محصــول اضاف
ــس  ــاختمان" پ ــت در س ــب حرک ــن آوری "تعقی ــا ف  Fireray One ب
ــای  ــک( ه ــم )اپتی ــد. چش ــظ می کن ــود را حف ــرازی خ ــب، هم ت از نص
ضــدآب آن هم ســطح بدنــه طراحــی شــده اند تــا در هنــگام تمیــز کردن 
تأثیــری بــر هم تــرازی نداشــته باشــند. یــک رابــط کاربــری یکپارچــه در 
بخــش جلویــی آشکارســاز، امــکان تنظیــم مجــدد و برنامه نویســی بــدون 
 Fireray One .ــد ــوار را می ده ــاز از دی ــردن آشکارس ــه جداک ــاز ب نی
ــا  ــد ب ــی در دســترس اســت و می توان به عنــوان یــک آشکارســاز معمول
هــر سیســتم اعــالم حریــق آدرس پذیــر از طریــق یــک مــاژول رابــط 
مرتبــط گــردد. نســخه های آدرس پذیــر سفارشــی را می تــوان در 
همــکاری بــا تولیدکننــدگان سیســتم های اعــالم حریــق مدنظــر توســعه 
داد. Fireray One در غرفــه D32-4 نمایشــگاه INTERSEC دبــی از 21 

تــا  23 ژانویــه 2018نمایــش داده خواهــد شــد.
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معرفی سری جدید ابزارهای هولماترو
قدرتمندتر، سبک تر، ارگونومی بهتـر



 Thermarestor قابلیت های بی نظیر

تیم Thermarestor ساعات شلوغی را بهمراه  اواخر سال 2017 برای 
Ther- فوق العاده آالرم های از مشخص شدن مزیت های   داشت. پس 

marestor  در پیشگیری از یک آتش سوزی قریب الوقوع، از این محصول 
بین المللی قدردانی  انگلستان و در سطح  با نصب در مقیاسی وسیع در 

گردید.
پیش از نمایشگاه Intersec دبی در ژانویه Thermarestor ،2017 به منظور 
 پایش تأسیسات سیم کشی ثابت در کارخانه تجهیزات آتش نشانی امارات

)FIREX( در شارجه نصب شد. با استفاده از یک سیستم اعالم مستقل و 
استفاده از اتصاالت بی سیم در سراسر کارخانه، سایت به 4 زون اعالم 

حریق با دو کنترل درجا و از راه دور تقسیم بندی شد.
روز یکشنبه 24 سپتامبر 2017، به انگلستان اعالم شد که سیستم اعالم 
حریق کارخانه شارجه یک حادثه را تجربه کرده است. ایمیل دریافت شده 
حاوی این خبر بود که یک دستگاه Thermarestor در زون 1 کارخانه 
پس از تشخیص حرارت غیرطبیعی در یکی از تابلوهای توزیع برق فعال 
شده است. مهندس برق سایت این رویداد را مورد بررسی قرار داده و 
نشانه هایی از گرمای بیش از حد در مجاورت اتصاالت ورودی دریافتی را 
کشف نموده بود. برق ورودی بالفاصله از تابلوی اصلی قطع و تابلو بمنظور 

عملیات اصالحی ایزوله شده بود.
کمپانی  بفرد  منحصر  قابلیت های  دیگر  بار  حادثه  این  که  نیست  شکی 
از  پیشگیری  و  زودهنگام  هشدارهای  خصوص  در  را   Thermarestor
 Themarestor فجایع آتش سوزی با منشاء برقی نشان داد. در این واقعه

مجتمع کارخانه را از یک آتش سوزی فاجعه بار نجات داد.
 Brian Hill عمان در مسقط در ماه اکتبر مدیر فنی OFSEC در نمایشگاه
پایش  Thermarestor  چگونه  توضیح می دهد که  بازدیدکننده  به دو 

حرارتی منحصر به فرد را انجام می کند.
از آن زمان، Thermarestor پروژه آزمایشی بازار Emaar دبی امارات 
متحده عربی را آغاز کرده است. این بازار بزرگ ترین مرکز خرید جهان 
است که بیش از 750،000 بازدیدکننده در هفته داشته و در جوار برج 
خلیفه و فاصله 828 متری از بلندترین ساختمان جهان ساخته شده است. 
حفاظت Thermarestor در حال حاضر در یک تابلوی توزیع برق نصب 
شده است و به سیستم مدیریت ساختمان متصل شده است که موجب 

پایش دائمی و اعالم هر رویداد حرارتی بیش از حد می گردد.

دغدغه  همچنان  خانگی  لوازم  در  برقی  حریق های  ایمنی  انگلیس  در 
بسیار اساسی محسوب می شوند. واقعیت مهم این است که آتش سوزی 
فاجعه بار و غم انگیز برج Grenfell لندن در ژوئن 2017، از یخچال فریزر 
یک آشپزخانه آغاز شده است و این در حالی است که تنها در انگلستان 
حدود 2 میلیون دستگاه لوازم خانگی وجود دارد که هنوز تولیدکنندگان 

به دلیل وجود ریسک آتش سوزی، آن ها را فراخوان نکرده اند.
پس از یک آتش سوزی منجر به فوت دیگر در لوازم خانگی، این بار در 
منزلی در شمال ولز به دلیل یک خطای الکتریکی در خشک کن ماشین 
پوشش  و  شده  مطرح  پارلمان  در  بار  چندین  موضوع  این  لباسشویی، 

گسترده ای در رسانه های ملی و محلی دریافت کرده است.
مطابق انتظار از آن زمان Thermarestor با درخواست های بی شماری در 
خصوص محصول ایمنی نوآورانه خود مواجه شده است و در حال حاضر 
با نمایندگان تعدادی از پروژه های بزرگ و سایت های میراث فرهنگی و 
چندین انجمن ایمنی و آتش نشانی و صنایع مختلف در حال بحث و تبادل 
نظر هستند. در حال حاضر نیز Thermarestor با یک تولیدکننده لوازم 
خانگی در انگلستان بمنظور افزایش ایمنی طیف وسیعی از اینگونه کاالها 

کار می کند.
همچنین با درخواست عربستان سعودی بازدیدی از تأسیسات این کشور 
انجام شده و منتظر دریافت نتایج هستند. Thermarestor در سال های 
اخیر با حضور در نمایشگاه خدمات اضطراری انگلستان در مرکز نمایشگاه 
ملی بیرمنگام در ماه فوریه و در نمایشگاه OFSEC ماه اکتبر در مسقط 
عمان مشغول به معرفی محصوالت خود بوده است. هیئت تجارتی تیم 
ژانویه 2018  ماه  Intersec دبی که در  نمایشگاه  Thermarestor در 
برگزار خواهد شد حضور دارد تا از این نمایشگاه که تصویر سریع ترین 

رشد بین المللی صنعت حریق و ایمنی است، حمایت نماید.
در سـال جـاری قابلیت هـای بی بدیـل Themarestor برای پیشـگیری 
از آتش سـوزی های برقـی کامـاًل اثبـات گردیـد که با شناسـایی گرمای 
بیـش از حـد متعارف در اتصاالت برقی، سیم کشـی، اجـزاء یا تجهیزات، 
)آتش سـوزی  فراگیـر  مسـئله  یـک  بـرای  پیشـگیرانه  راه حـل  یـک 

تأسیسـات برقـی( ارائـه می نماید.
www.thermarestor.co.uk
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید Special News
اخبــار تخـصصـی



Steve و Andy Schwartz ، مالکان شرکت LION، تولیدکننده تجهیزات 
حفاظت فردی آتش نشانی که دفتر مرکزی آن در Dayton واقع است، به 
تازگی بورس تحصیلی LION Ready for Action را برای دوره های کاردانی 

آتش نشانی کالج منطقه ای Sinclair اعطا می نماید. 
LION آمادگی اعطای این بورسیه را برای حمایت از دانشجویانی که در مقاطع 
دو ساله رشته های تحصیلی آتش نشان درجه 2، افسر آتش نشانی، تکنسین 

اورژانس، بهیاری و یا علوم حریق ثبت نام می کنند، دارد.
Andy Schwartz رئیس و دبیر هیئت مدیره و مدیر بخش تأمین کاالی 
به عنوان   ،Sinclair منطقه ای  کالج  آتش نشانی  دوره های  می گوید:   LION
پیشگام ملی آموزش آتش نشانی شناخته شده است. من و Steve افتخار 

 

انجمن متخصصان حفاظت از حریق )ASFP( در تاریخ 8 دسامبر 2017 در 
برج لندن، برندگان دو جایزه جدید را در مراسم افتتاحیه ساالنه خود اعالم 

کرد.
در این رویداد Niall Rowan افسر ارشد عملیات ASFP، جایزه حمایت از 
حفاظت از حریق پیشگیرانه را که شامل کمک هزینه تحصیلی است و براساس 
نظر داوران تیم راهبردی این انجمن که به شدت تحت تأثیر موضوع حفاظت 

از آتش پیشگیرانه بود، به برندگان اعطا نمود.
 Martin Adie جایزه کمک هزینه تحصیلی که فقط به اعضا داده می شود، به
از پیمانکاری Wilmott Dixon اعطا شد. آقای Dixon به عنوان اولین پیمانکار 
عضو ASFP به عنوان یک محرک کلیدی در تأثیرگذاری بر صنعت و افزایش 

کیفیت تجهیزات حفاظت از حریق توصیف شد.
وی پیش از این با انجام طیف وسیعی از فعالیت ها به عنوآن راهبر و فردی 
دارای بصیرت نسبت به نیازهای صنعت شناخته شده بود. از جمله اقدامات 
 Wilmott از حریق برای کارکنان وی تأسیس آکادمی آموزشی حفاظت 
با کمک  پیشگیرانه  از حریق  حفاظت  نقش  در خصوص  که  بود   Dixon
تمرین های مختلف عملی، از جمله مدل هایی از تأسیسات ایمن و ناایمن به 
آن ها آموزش های الزم داده می شود. همچنین آقای Dixon بدلیل حمایت از 
استفاده محصوالت و تجهیزاتی دارای تأییدیه از مؤسسات گواهی دهنده معتبر 
و نیز نگارش مقاالت متعدد در مجالت درون سازمانی مورد تقدیر قرار گرفت.
جایزه حامی حفاظت از حریق پیشگیرانه سال برای کلیه افراد درگیر در 
ایمنی حریق محیط ساختمانی در نظر گرفته شده و به فردی که نشان دهد 
حامی عمده تجهیزات حفاظت از حریق پیشگیرانه PFP با کیفیت باال است، 
اعطا می شود. این جایزه معتبر به Hannah Mansell از اتحادیه درودگران 
انگلیس به دلیل فعالیت های انسان دوستانه برای ارتقاء درب های ضدحریق 
به عنوان محصوالت ایمنی حیاتی اعطاء گردید. خانم Mansell به دلیل انجام 
سخنرانی های متعدد در کنفرانس ها و نمایشگاه ها و نیز ترویج هفته ایمنی 

درب های ضدحریق، مستحق دریافت این جایزه بود.

از جوایز حفاظت  بیشتری  تعداد  دریافت  جایزه، مسیر  نخستین  به عنوان 
به منظور  کدام  هر  که  گردید  هموار  سال 2018  در  پیشگیرانه  حریق  از 
برجسته سازی تعالی در حفاظت از حریق پیشگیرانه و ترغیب کسانی که به 
پیشرفت آگاهی، کیفیت و آموزش در این بخش کمک می کنند، اعطا خواهد 
شد. بخش جدیدی از جوایز در اوایل سال 2018 اعالم خواهد شد و نامزدها 
پیش از مراسم سالیانه که قرار است در تاریخ 7 دسامبر 2018 برگزار شود، 

معرفی خواهند شد.
عواید ناشی از فروش بلیت این رویداد به مبلغ 1700 پوند به موسسه خیریه  
Children’s Burns Trust تعلق گرفت. اعضا و مهمانان نیز 2135 پوند برای 

موسسه خیریه Grenfell  جمع آوری نمودند.

 SINCLAIR اعطای بورسیه تحصیلی دانشگاه 
  SCHWARTZ  توسط خانواده

اعالم برندگان جایزه حفاظت
از حریق پیشگیرانه 

می کنیم که خانواده  ما قادر به حمایت از دانشجویان شایسته ای است که تمایل 
دارند آتش نشانان و راهبران خدمات آتش نشانی در آینده باشند. 

آکادمی حریق Sinclair جایگاه ویژه ای در برنامه رسمی ایالت OHIO  دارد 
و قرار است آتش نشانان و بهیاران اورژانس تعلیم دیده و  دارای مجوز را طی 

دوره های دو ساله آتش نشانی به کشور معرفی نماید. 
www.lionprotects.com/content/what-we-believe.
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در 28 و 29 نوامبر 2017، یکی 
امنیت  کنفرانس های  از  دیگر 
 PSCE اروپا  مخابرات  عمومی 
با موفقیت در مرکز ملی پلیس 

اسپانیا در مادرید برگزار شد.
کنفرانس PSCE مادرید نخستین کنفرانس در اروپا بود که در مورد انتقال به 
پهنای باند جدید، دیدگاه های مختلفی مطرح گردید. نمایندگان ارشد کشورها 
و کارشناسان سطح باال از ایاالت متحده، بریتانیا، نروژ، فرانسه و بلژیک تجارب 
خود را به اشتراک گذاشتند و با بروز کردن اطالعات مخاطبین، تهدیدها و 
فرصت های مربوط به انتقال پهنای باند را تشریح نمودند. در ادامه، گام نخست 
 H2020 در راستای توسعه شبکه عمومی ایمن در اروپا که منجر به پروژه
BroadMap بود، تشریح گردید. سایر موضوعات عبارت بودند از: مقررات 
حفاظت از اطالعات مردم، استفاده از ویدئو در امنیت عمومی و اینترنت چیزها 

)IoT( برای امنیت عمومی و بسیاری موضوعات دیگر.
این کنفرانس عالوه بر سخنرانی های برجسته که توسط سخنرانان کلیدی 
ارائه شد، میزگردی عالی برای به اشتراک گذاری اطالعات و مبادله دیدگاه ها 
فراهم  را  کاری  جلسه  همچنین  بود.  مخابرات  عمومی  ایمنی  زمینه  در 
پروژه های  ایده های  برای شروع  نمود که در آن شرکت کنندگان فرصتی 
امنیتی کاری  برنامه  چارچوب  در  شرکایی  و  همکاران  یافتن  و   توسعه ای 

H2020 2018-2020 داشتند. در نهایت، کنفرانس با استارت آپ ها اجازه داد 
تا محصوالت و دستاوردهای خود را برای کارشناسان حوزه ایمنی عمومی به 
نمایش بگذارند. مجموعاً این رویداد موفق شد حدود 90 شرکت کننده شامل 
دست اندرکاران امنیت عمومی، سیاست گذاران، محققان دانشگاهی، کارشناسان 

صنعتی و سایر گروه های عالقمند را گردهم آورد.
شرکت کنندگان در طی یک گشت شهری از مرکز مادرید 112 که معماری 
مدرن و خاص آن معروف است، مانور واکنش اضطراری را مشاهده نمودند. 
پس از آن به شرکت کنندگان کنفرانس فرصتی برای بحث و تبادل نظر در 
فضای آرام یک رستوران معمولی اسپانیایی واقع در قلب شهر مادرید داده شد.

کنفرانس PSCE بعدی در روزهای 24 و 25 می 2018 در بروکسل برگزار 
خواهد شد

www.psc-europe.eu

 

HELIJECTOR شرکت Angus Fire یک ماشین کامل آماده سازی فوم است 
که شامل یک مخزن ذخیره فوم، توربین آب، پمپ فوم و سایر لوله و اتصاالت 
مربوطه می باشد. کلیه قطعات آن از مواد مورد تائید استانداردهای فراساحل 

ساخته شده و دارای یک چارچوب و اسکلت فوالدی قوی می باشد.
ابتدائاً HELIJECTOR برای سیستم های حفاظتی مانیتورهای باند فرود هلیکوپتر 
در فراساحل طراحی شده بود، Helijector در سه سایز مختلف و نرخ جریان 
ثابت 900، 1800 و 2700 لیتر در دقیقه در فشار 7 بار در دسترس بوده 
و خصوصاً برای استفاده با مانیتور چرخان Angus  مناسب است. این دستگاه 
همچنین برای استفاده با هر سیستم ثابت فوم با یک جریان ثابت شناخته شده 
است که در آن مبحث سرویس و نگهداری یک دغدغه است، بسیار ایده آل 

است.
HELIJECTOR به منبع تغذیه خارجی دیگر غیر از آب اصلی آتش نشانی 
نیاز نداشته و شیر ورودی آب بالفاصله پس از استارت پمپ باز می شود. 
فوم اولیه در فشار 7 بار بین 10 الی 30 دقیقه تأمین شده با این حال 
مخزن ذخیره فوم در فشار جو در طول استفاده می تواند برای بازگشت به 

عملیات مداوماً تجدید گردد.
Helijector  برای تزریق درصد ثابتی از کنسانتره فوم )1%( به یک مانیتور 

که جریانی معادل 900، 1800 یا 2700 لیتر در دقیقه در فشار 7 بار را تأمین 
می کند یا 3% برای یک سیستم در حال کار با فشار 900 لیتر بر دقیقه در 
فشار نسبی bar g 7 ، طراحی شده است. مقدار کمی آب برای به حرکت 
درآوردن توربین پلتون متصل به پمپ فوم استفاده می شود و میزان کنسانتره 
ورودی ارتباط مستقیمی با سرعت توربین دارد. سیستم به طور خودکار تغییرات 
جریان آب ناشی از نوسانات کوچک در فشار سیستم را جبران می کند، بنابراین 
استمرار عملیات حفظ می شود. پس از استفاده با انتقال آب تمیز از طریق پمپ 

فوم، کل خط شستشو و تمیز می شود.

 PCSE موفقیت
در کنفرانس مادرید 

HELIJECTOR
ماشین کف ساز
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید Special News
اخبــار تخـصصـی



پیشنهاد اتحادیه درب و یراق آالت انگلیس به الزام 
استفاده از ست کامل درب ضدحریق به دولت 

به دنبال فاجعه برج Grenfell، اتحادیه درب و یراق آالت )dhf( بر اهمیت بی 
چون و چرای جداسازی فضای ساختمان ها و ریسک های مهلک ناشی از عدم 
انجام آن تأکید می کند. در تالش برای پیشگیری از گسترش آتش سوزی در 
ساختمان های چندمنظوره، مانند برج ها و ساختمان های اداری، از انجمن تجاری 
Tamworth درخواست تغییر در مقررات ساختمان و از دولت بریتانیا الزام 
به اجرا و استفاده از ست کامل درب های ضدحریق به منظور جداسازی مناطق 

دارای ریسک حریق نمود.
درب های ضدحریق، یکی از مهم ترین و مؤثرترین عناصر محافظت در برابر 
آتش سوزی ساختمان است و ساالنه بیش از سه میلیون از آن ها در انگلستان 
نصب می شوند. تولید، نصب و نگهداری صحیح از آن ها، می تواند جان هزاران 
نفر را از طریق حفاظت از مسیرهای تخلیه نجات داده و ارائه خدمات اورژانس 

و امداد و نجات را با دسترسی ایمن به ساختمان، میسر سازد.
چنانچه درب های ضدحریق مطابق ضوابط نصب و اجرا نگردند، در صورت 
آتش سوزی جداسازی فضاهای ساختمان به خطر می افتد و می تواند منجر به 
عواقب وخیمی گردد. به همین دلیل است که dhf خواستار استفاده از ست 
کامل درب است که تحت نظارت یک مرکز اعتباربخشی تولید، نصب و 
نگهداری گردند. این سازمان از دولت انگلیس خواسته است که یک الزام 
قانونی برای اینکه درب های ضدحریق به طور کامل نصب و اجرا گردد، تنظیم 

نماید.
Bob Perry مدیر dhf توضیح می دهد:

"بسیاری از اجزا و قطعات تشکیل دهنده درب های ضدحریق با درب های 
معمولی تفاوت دارند، از درزگیرهای دود مخصوص در اطراف چارچوب 
گرفته تا پنجره های مقاوم در برابر آتش؛ اما اگر فقط یکی از این اجزا به علت 
تعمیر و نگهداری ضعیف یا خرابی، دچار خطا شوند، اثربخشی درب می تواند 
به شدت کاهش می یابد. همچنین در زمان مونتاژ قطعات مختلف و ناهمخوانی 
آن ها با هم نیز مشکالت بروز خواهد نمود. مزیت استفاده از ست درب 
کامل این است که آن ها به عنوان یک واحد کامل با چارچوب، یراق آالت و 
کلیه سخت افزارهای مرتبط با هم آزمایش و گواهی شده اند و تولید و عرضه 
می گردند. این موضوع ریسک عدم سازگاری میان اجزای مختلف را به کل 

از بین می برد."

توصیه های dhf به دنبال تعدادی از فجایع 
 Grenfell فاجعه  ویژه  به  اخیر  آتش سوزی 
که منجر به کشته شدن 71 نفر شد، ارائه 
گردید. عدم پیروی از مقررات ایمنی صحیح 
شود  افراد  مرگ  به  منجر  تنها  نمی تواند 
جاری،  سال  اوایل  در  قانونی.  موارد  در  اما 
شورای Southwark بدلیل آتش سوزی یک 
آپارتمان 14 طبقه واقع در جنوب لندن در 

سال 2009 که در آن 6 تن از جمله سه کودک کشته شدند، مبلغ 570 
هزار پوند جریمه شد. پس از این واقعه دردناک، بازرسانی که از محل بازدید 
کردند، چندین مورد نقص ساختاری و ایمنی، از جمله نقص سازه های مقاوم 
در برابر آتش بین هر یک از راه پله های ساختمان و درب های داخلی مشترک، 
عدم تقسیم بندی در ساختارهای سقف کاذب راهروها و عدم اجرای نوارهای 
درزگیری که در هنگام گرم شدن پف می کنند و درزگیرهای دود درب های 

ضد حریق را یافتند.
"درب های ضدحریق بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی حریق هر ساختمان 
هستند، برای محافظت از ساکنان با سیاست جداسازی طراحی شده اند، برای 
همه کسانی که نیاز به تخلیه سریع در صورت آتش سوزی دارند واجب و 
ضروری هستند". Bob می افزاید: "چنانچه درب ضدحریق به درستی نصب 
و نگهداری شود، می تواند از 30 دقیقه تا بیش از چهار ساعت آتش و دود را 
پشت خود مهار کند. همانطور که در حوادث دردناک پیش آمده مشاهده شد، 

این دقایق اضافی می توانست نجات دهنده جان انسان ها باشد. "
در خصوص  تحقیقاتی   BRE ،2013 سال در  نیست.  مشکل جدیدی  این 
  Stokeدرب های ضدحریق / ضددود که در یازده ساختمان مسکونی متعلق به
در شورای شهر Trent نصب شده بود، انجام داد. 66 درب )با نمونه برداری 
تصادفی 10%( تحت بررسی بسیار دقیق قرار گرفتند که شامل حذف تیرهای 
اصلی، لوال، قفل و سایر اجزاء بود. این بررسی ها نشان داد که هیچ کدام از 
درب ها به درستی نصب نشده بود، به طوری که احتماالً در زمان آتش سوزی 

نمی توانستند بخوبی نقش خود را ایفاء نمایند.
Bob اشاره می کند: "درب های ضدحریق می تواند در طول عمر خود به شدت 
مستهلک شده و تخریب گردند. به همین دلیل ضروری است که آن ها توسط 
متخصصین زبده به درستی و به طور منظم مورد بازرسی و نگهداری قرار گیرند 
و تعمیرات الزم برحسب نیاز بالفاصله انجام شود. همچنین صاحب خانه ها و 
سازندگان خانه های بزرگ نظیر مقامات محلی و انجمن های مسکن به طور 
کامل از مسئولیت های خودآگاهی داشته باشند: ساختمان آن ها کلیه الزامات 
ایمنی حریق را برآورده می سازد، برای محافظت از آتش سوزی به طور حرفه ای 
سرویس و نگهداری می شود و مهم تر از همه ساکنین را در امنیت نگه می دارد."
و  قفل  است:  زیر  کلیدی در حوزه های  کلیه دست اندرکاران  نماینده   dhf
کرکره،  و  صنعتی  درب های  ضدحریق،  درب های  ساختمان،  سخت افزار 
درهای داخلی گاراژ و درب های اتوماتیک. هدف نهایی dhf حفظ و باال بردن 
استانداردهای کیفیت در سرتاسر این صنعت است، تمامی اعضای dhf باید 
حداقل استانداردهای شایستگی و خدمات مشتری را برآورده نمایند. همه 
آن ها مطابق آئین نامه های اجرایی استانداردهای تولید، تضمین کیفیت، آموزش، 

ایمنی، یکپارچگی کسب وکار و تطابق با نشان CE عمل می کنند.
www.dhfonline.org.uk
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مواد مقاوم در برابر آتش سوزی
در صنعت نفت

آتش سوزی همواره تهدید جدی برای تأسیسات نفت و گاز در خشکی و 
فراساحل محسوب می شود چراکه هرساله تعدادی حوادث آتش سوزی در 
این صنعت رخ می دهد. مواد مقاوم در برابر آتش در صنعت نفت و استفاده از 
موادی با ویژگی واکنش مناسب به آتش، بازدارنده قابل اتکائی در پیشگیری 
آتش سوزی های کوچک در زمان شروع و در زمان گسترش عواقب وخیم 
آن می گردد. سطوح مختلف ریسک حریق، مستندسازی از طریق روش های 

آزمون حریق مختلف را الزام می نماید.

آتش سوزی در صنعت نفت
آتش سوزی در صنعت نفت می تواند پیامدهای بسیار عظیمی به دنبال داشته 
باشد. آتش سوزی در تأسیسات دریایی می تواند در قالب چند نوع تجهیزات 
و سایت ها آغاز شود. تجزیه و تحلیل صورت گرفته از 985 آتش سوزی ثبت 
شده در بانک اطالعات اداره ایمنی نفت نروژ بین سال های 1997 تا 2014 
نشان می دهد که حدوداً 67 درصد از حوادثی که به عنوان آتش سوزی یا 
انفجار گزارش شده اند، بواسطه حضور هیدروکربن ها نبودند. حدود یک سوم 
از آتش سوزی ها در سیستم های جانبی رخ داده که طیف وسیعی از وظایف 
را پوشش می دهد. شش حادثه از 985 حادثه به عنوان باالترین سطح شدت 
طبقه بندی شده و دارای پتانسیل زیادی برای حوادث جدی یا مرگ ومیر 
بودند که سه مورد از آن ها در تأسیسات فراساحل رخ داده است. 66 حادثه 

در اقامتگاه ها رخ داده است.
این تحلیل نشان می دهد که اغلب حوادث جدی که به آتش سوزی منجر 
شود، رخ نمی دهد. با این حال، برخی از حوادث گزارش شده به آتش سوزی 
با پیامدهای فاجعه آمیز تبدیل شده اند. این موضوع نیاز به تالش های مستمر 
در راستای افزایش ایمنی و تمرکز بر موانع پیشگیرنده از وقوع حوادث را 
اجرا، ساخت و  انتخاب مواد و قطعات مناسب در  بیشتر عیان می سازد. 
از  ممانعت  و  از آتش سوزی  پیشگیری  برای  بازدارنده های مهمی  تجهیز، 
تبدیل آتش سوزی های کوچک به آتش سوزی های بزرگ تری که کنترل 
آن ها دشوار است هستند. مقررات HSE در صنعت نفت نروژ اساساً مبتنی بر 

عملکرد است. متریال مورد استفاده در فالت قاره نروژ باید از الزامات ایمنی 
حریق مطابق مقررات تأسیسات پیروی نمایند. این مقررات الزامات مربوط 
به عملکرد مواد را تبیین نموده و مدارک راهنما مربوطه، روش های قابل قبول 

برای مستندسازی ویژگی های واکنش به آتش را تشریح می نمایند.

مقررات، استانداردها و راهنماهای تأسیسات نفت و گاز فالت قاره نروژ
ضوابط و مقررات تأسیسات، اصول مهم در انتخاب متریال در داخل و خارج 
کارخانجات و مناطق بهره برداری را توصیف می کند و راهنماها مشخص 
می کنند که کدام روش های آزمون برای مستندسازی ویژگی های آتش سوزی 
باید مورد استفاده قرار گیرند. فهرست روش های آزمون که سال های بسیاری 
است به روز نشده است، شامل چندین روش منسوخ و چندین مرجع که 

معیار تائید محصوالت نیست، می باشد.
 SINTEF NBL ًکه سـابقا( RISE در سـال 2008 ، شـرکت تحقیقات حریق
AS و   SP Fire Research AS نام داشـت( توصیه هایی در خصوص نحوه 
تفسـیر مقررات و سـایر مشـخصات فنـی )به عنـوان مثال اسـتانداردهای 
NORSOK( کـه اغلب در این صنعت اسـتفاده می شـود، ارائه داده اسـت. 
توصیه هـای آزمایش و مستندسـازی کـه در حال حاضر به روز هسـتند، 
شـامل مراجـع اسـتانداردهای جدیـد و بـه روز شـده آزمـون بـوده و به 
زبان انگلیسـی منتشـر شـده اند. توصیه هـا همچنین می توانند برای سـایر 
کاربردهـای صنعتـی مـواد قابـل احتـراق چـه سـایت های خشـکی و چه 

فراسـاحل در سراسـر دنیا مفید واقـع گردند. 

راهنمای مستندسازی صحیح
شـرکت تحقیقـات حریـق RISE در حـال تبـادل نظر تنگاتنـگ با صنایع 
و تأمین کننـدگان در مـورد مسـتندات، روش هـای آزمـون و معیارهای 
مورد اسـتفاده برای نصب در دریای شـمال اسـت تا به دسـت اندرکاران 
بـرای رعایـت مقـررات و افزایـش سـطح ایمنـی حریـق یاری رسـاند. 
تحقـق این مهم بـه اپراتورهای مختلفی بسـتگی دارد که چه مسـتنداتی 
بـرای چـه محصـوالت موردنیـاز اسـت و بـه کـدام بخـش الزامـات 
مرتبـط   NORSOK منـدرج در مقـررات تأسیسـات و اسـتانداردهای
اسـت. دسـتورالعمل ها و توصیه هـای پیشـرفته ایـن نهاد بـرای الزامات 

مستندسـازی ایمنـی حریـق 
و  محصـوالت  مـواد،  بـرای 
کاالهـای متنوعی در صنعت 
نفـت و گاز را دربرمی گیـرد. 
اسـاس  بـر  توصیه هـا  ایـن 
ارزیابـی ریسـک حریـق در 
تأسیسـات دریایی مختلف ، 
همـراه بـا علم  خـواص مواد 
و واکنـش مـواد بـه آتش و 
چگونگـی  دانـش  همچنیـن 
معقـول  آزمـون  روش هـای 

منتخـب، تدویـن شـده اند.
risefr.no
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید Special News
اخبــار تخـصصـی



دروازه  TETRA شرکت Frequentis قادر است 17 مرکز کنترل اضطراری 
آتش نشـانی و اورژانـس منطقـه Rhine-Westphalia شـمالی در آلمـآن را 
یکپارچـه سـازد. هـم اکنـون Frequentis  17 مرکز کنترل آتش نشـانی و 
اورژانس ایالت Rhine-Westphalia شـمالی که با رادیو دیجیتالی در سـطح 
اسـتان با هم ارتباط برقرار می کنند را از طریق سیسـتم مخابراتی پیشـرفته 
NRW را بهم متصل نموده اسـت. 43 ایسـتگاه کنترل اضطـراری باقی مانده 
)بجز پلیس( برای پروژه توسـعه سـال آینده با هدف تجهیز و آماده سـازی 

بهتـر منطقه بـرای همه حوادث اضطراری، برنامه ریزی شـده اسـت.
North Rhine-Westphalia کـه پرجمعیت ترین ایالت فدرال آلمان اسـت 
دارای 60 مرکز کنترل آتش نشـانی و خدمات پزشـکی اورژانس اسـت که 
بـه 18 میلیون نفر خدمات رسـانی می کننـد. 17 مرکـز از 60 مرکز کنترل 
  NRW در حـال حاضر به رادیـو دیجیتال اضطراری از طریـق متمرکزکننده

متصل شـده اند.
بیسـیم های نفرات و ایسـتگاه ها از طریق یک رابط پروتکل باز و اسـتاندارد 
"رادیـو دیجیتـال" متصل می شـود. برای اهـداف افزونگی )اسـتندبای(، این 
تجهیـزات در پنـج اتاق جداگانه نیز نصب شـده اسـت. این سیسـتم باعث 
صرفه جویـی در منابع مرکزی از طریق اسـتفاده مشـترک از رادیو دیجیتال 
اضطـراری می شـود و بـه مراکـز متعـدد کنتـرل کـه احتمـاالً از برندهای 
مختلـف اسـتفاده می کننـد، اجـازه می دهـد تـا از رادیـو دیجیتـال خدمـات 

اضطـراری TETRA بهره مند شـوند.
"مفهـوم رابـط رادیـو دیجیتـال" توسـط انجمـن تخصصـی رادیـو موبایل 
PMeV آلمـان توسـعه یافـت، در حـال حاضـر در دسـترس همـه مراکـز 

کنترل خدمات اضطراری اسـت. مزایای اسـتفاده از این سیسـتم، قابلیت در 
دسـترس بـودن )آنتن دهی( فوق العـاده، مصونیت از نفـوذ ترافیک رادیویی، 
کیفیـت صـدا بهبود یافته، تبـادل امـن داده ها و امکانات مدیریت شـخصی 
کاربـر بـرای مراکـز کنترل اسـت. حقوق مربوط به اسـتفاده از این سیسـتم 
و سـایر خدمات، توسـط تیم عملیـات فنـی North Rhine-Westphalia از 

طریق شـبکه نوین متمرکزکننده، مدیریت می شـود.
Ludger Heintz ، رئیـس اطالعـات پلیـس ایالتـی، برقـراری ارتباطـات 
یکپارچـه و شـبکه ای از تمـام خدمـات اورژانسـی را از طریـق یـک شـبکه 
رادیویـی مشـترک به عنـوان یک عنصـر امنیتی کلیـدی در نظـر می گیرد. 
Robert Nitsch " مدیـر امنیـت عمومـی Frequentis می گوید: این پروژه 

نقطـه عطفـی با اثـرات مثبت بـرای سـایر ایالت هـای فدرال اسـت. 
Frequentis  تأمین کننـده بین المللـی سیسـتم های مخابراتی و انتقـال داده 
بـرای مراکـز کنترل با وظایف مهم ایمنی اسـت. راه حـل و تجهیزات مراکز 
کنتـرل کـه توسـط Frequentis تولیـد و توزیـع می شـوند در بخش هـای 
کسـب وکار مدیریـت ترافیـک هوایـی )کنتـرل ترافیـک هوایـی شـهری و 
نظامـی و پدافنـد هوایـی( و امنیت و حمل ونقل عمومی )پلیس، آتش نشـانی 
و خدمـات امـداد و نجـات، خدمـات اورژانـس، ترافیـک و راه آهـن( فعـال 
و  تابعـه  از شـرکت های  بین المللـی  شـبکه  یـک   Frequentis .هسـتند

نماینـدگان منطقه ای در بیـش از 50 کشـور دارد. 
www.frequentis.com

 ارتباط مراکز خدمات اضطراری آلمان با 
TETRA  سیستم مخابراتی پیشرفته
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ــال از  ــال انتقـ ــا، در حـ ــور دنیـ ــه پمپ/مانیتـ ــن مجموعـ بزرگ تریـ
ـــت. ـــن اس ـــه زمی ـــا ب دری

ـــه  ـــر در دقیق ـــش 80،000 لیت ـــدرت پاش ـــه ق ـــور ب ـــک مانیت ـــا ی ب
ــک  ــده روی یـ ــب شـ ــه نصـ ــر در دقیقـ ــپ 45،000 لیتـ و دو پمـ
ـــته  ـــال گذش ـــر س ـــار در نوامب ـــتین ب ـــن آوری نخس ـــن ف ـــر، ای کانتین
ـــش  ـــی Adipec نمای ـــی ابوظب ـــس نفت ـــگاه و کنفران )2017( در نمایش

ـــد. ـــوم درآم عم
ـــده، در 15  ـــات ش ـــن آوری اثب ـــا ف ـــور ب ـــه پمپ/مانیت ـــن مجموع ای
ســـال گذشـــته روی کشـــتی های آتش نشـــانی نصـــب شـــده 
بـــود. در واقـــع، در اوایـــل مـــاه گذشـــته "شـــرکت ســـامانه های 
ـــق  ـــور روی قای ـــپ و مانیت ـــب پم ـــرارداد نص ـــانی )FFS(" ق آتش نش
آتش نشـــانی جدیـــد پدافنـــد شـــهری ســـنگاپور برنـــده شـــد کـــه 
از نظـــر گنجایـــش بزرگ تریـــن قایـــق آتش نشـــانی خواهـــد بـــود.

FFS بـــرآورد می کنـــد کـــه پمپ هـــا و مانیتورهـــای ایـــن شـــرکت 
در بیـــش از 4000 کشـــتی در جهـــان نصـــب شـــده اســـت. 
ــامانه های  ــر سـ ــد و مدیـ ــل جدیـ Roger Champagne مدیرعامـ
ــتی های  ــودی کشـ ــازار عمـ ــه کل بـ ــر بـ ــد:" اگـ ــکی می گویـ خشـ
ـــازار را در  ـــن ب ـــد از ای ـــدود 90 درص ـــد، ح ـــگاه کنی ـــانی ن آتش نش

اختیـــار ماســـت. "
ـــایت های   ـــی، س ـــواد نفت ـــازی م ـــق ذخیره س ـــزون مناط ـــعه روزاف توس
LNG، ســـایت های هســـته ای و پاالیشـــگاه ها، بـــازار خشـــکی را بـــه 
ـــاخته  ـــذاب س ـــروژی ج ـــی ن ـــده اصل ـــرای تولیدکنن ـــی ب ـــدازه کاف ان
ــاد  ــال ایجـ ــه دنبـ ــال بـ ــور فعـ ــر به طـ ــال حاضـ ــت و در حـ اسـ
شـــبکه ای از نماینـــدگان و توزیع کننـــدگان محصـــوالت خشـــکی و 

ـــت. ـــی اس ـــوالت دریای ـــادل محص ـــی مع ـــطح فروش ـــاندن س رس
Champagne تائیـــد می کنـــد: "انتقـــال تجهیـــزات تخصصـــی 
ـــا دارد.  ـــات و تطابق ه ـــی تنظیم ـــه بعض ـــاز ب ـــکی نی ـــه خش ـــی ب دریای
ـــتی  ـــپ روی کش ـــور و پم ـــتقرار مانیت ـــل اس ـــه مح ـــت ک ـــی اس بدیه
ــپ  ــزات پمـ ــد تجهیـ ــاراً بایـ ــه اجبـ ــت، درصورتی کـ ــت اسـ ثابـ
و مانیتـــور خشـــکی را بـــا ســـوار کـــردن روی تریلـــر مخصـــوص 
بصـــورت ســـیار تبدیـــل کنیـــم. چیـــزی کـــه مـــا بـــا آن آشـــنا 
نیســـتیم پمپ هـــا و مانیتورهـــای ســـیار بـــه همـــراه شـــلنگ هایی 
بـــا قطـــر زیـــاد اســـت کـــه در برخـــی مـــوارد می توانـــد 4 تـــا 5 

ـــد. ـــته باش ـــول داش ـــر ط کیلومت
بـــا ایـــن حـــال، برخـــی از جنبه هایـــی کـــه ممکـــن اســـت 
 FFS ــرای ــد، بـ ــز باشـ ــدگان چالش برانگیـ ــایر تولیدکننـ ــرای سـ بـ
نگران کننـــده نیســـتند: کلیـــه تجهیـــزات قبـــاًل در ونـــدور لیســـت 
ـــده اند.  ـــه بندی ش ـــی کالس ـــارف دریای ـــرای مص ـــته و ب ـــود داش وج
پمپ هـــا از آلیـــاژ برنـــز آلومینیـــوم نیـــکل، بـــا شـــفت، پروانـــه و 

مانیتـــور فـــوالدی ضدزنـــگ دوبلکـــس ســـاخته شـــده اند. 
ــت  ــتم هایی اسـ ــه ای از سیسـ ــعه مجموعـ ــق و توسـ ــج تحقیـ نتایـ
کـــه شـــامل مانیتورهـــا و تریلـــر، اســـکیدها و مجموعـــه پمپ هـــا، 

سیســـتم های  و  فـــوم  سیســـتم های  شـــیلنگ ها،  کامیون هـــا، 
ــور  ــن مانیتـ ــه، بزرگ تریـ ــت؛ و البتـ ــت داده اسـ ــرل را بدسـ کنتـ
 Ton ــکید ــازی، اسـ ــزن ذخیره سـ ــا مخـ ــا بـ ــانی دنیـ آب آتش نشـ

.Canon
 FFS و Caterpillar-C32 ــی ــور دیزلـ ــه دو موتـ ــوه محرکـ ــا قـ  بـ
ــد  ــنگین می توانـ ــور سـ ــن مانیتـ ــد و ایـ SFP400x500  کار می کنـ
ـــاعت  ـــب در س ـــا 4800 مترمکع ـــه ی ـــر در دقیق ـــش از 80،000 لیت بی
ـــی  ـــه معن ـــن ب ـــد. ای ـــاب نمای ـــری پرت ـــش از 200 مت ـــه بی از فاصل

ـــت. ـــه اس ـــر ثانی ـــوم، ه ـــوط آب / ف ـــن مخل ـــش 1.4 ت پاش
ــا از 6  ــر آن هـ ــه قطـ ــز کـ ــی نیـ ــر زمینـ ــور کوچک تـ ــه مانیتـ سـ
تـــا 12 اینـــچ متفـــاوت اســـت و ظرفیـــت جریـــان 45.500 لیتـــر 
در دقیقـــه )12000 گالـــن در دقیقـــه(، 22.700 لیتـــر در دقیقـــه 
ـــن  ـــه )3000 گال ـــر در دقیق ـــه( و 11.300 لیت ـــن در دقیق )6000 گال
در دقیقـــه( دارنـــد؛ یـــک مانیتـــور کوچک تـــر 4 اینچـــی کـــه در 
ـــد  ـــان خواه ـــه( جری ـــن در دقیق ـــه )2500 گال ـــر در دقیق 9،500 لیت

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــه اضاف ـــه مجموع ـــز ب ـــت، نی داش
ــت  ــی، فعالیـ ــاص زمینـ ــتم های خـ ــدازی سیسـ ــه راه انـ ــا اینکـ  بـ
ــه  ــت کـ ــا نیسـ ــدان معنـ ــا بـ ــت، امـ ــرای FFS اسـ ــدی بـ جدیـ
راه حل هـــا و تجهیـــزات آن به طـــور فعـــال در محل هـــای بـــا 
ریســـک بـــاال نصـــب نشـــده اند. در ژانویـــه ســـال گذشـــته، یـــک 
ـــه  ـــان ب ـــت HES Wilhelmshaven در آلم ـــار نف ـــتم FFS در انب سیس
بهره بـــرداری رســـید و دو مانیتـــور شـــاخص نیـــز در تأسیســـات 

Exon ســـنگاپور توســـط نمایندگـــی DNM نصـــب شـــد
اکثـــر تجهیـــزات شـــرکت در کارخانـــه ای بـــه مســـاحت 7،200 
ـــی  ـــرل الکترونیک ـــای کنت ـــه پانل ه ـــوئد از جمل ـــع در Amal س مترمرب
ــد  ــوم تولیـ ــالط فـ ــزات اختـ ــر تجهیـ ــه Atex و اکثـ دارای تأییدیـ
ـــوالت  ـــرفته، محص ـــی و پیش ـــگاه تخصص ـــک آزمایش ـــوند. در ی می ش
ــش از  ــا  kW2،000 پیـ ــت های kW 550  یـ ــتر تسـ ــر روی بسـ بـ
تحویـــل آزمایـــش شـــده کـــه شـــامل آزمـــون قـــدرت پمپـــاژ 
و ظرفیـــت پمـــپ، راندمـــان؛ مصـــرف بـــرق؛ عملکـــرد مکـــش؛ و 
ـــر  ـــال حاض ـــد. در ح ـــت می باش ـــن ظرفی ـــا آخری ـــپ ب ـــش پم آزمای
شـــرکت آزمایش هـــای نهایـــی را انجـــام می دهـــد تـــا اطمینـــان 
ـــودکار  ـــردن خ ـــه پرک ـــادر ب ـــپ ق ـــه پم ـــه مجموع ـــود ک ـــل ش حاص
ـــیاری از  ـــاز بس ـــه موردنی ـــور ک ـــد فلوئ ـــوم فاق ـــتفاده از ف ـــز اس و نی

شـــرکت های فراســـاحل اســـت، هســـتند.
www.fifisystems.com

 از دریا تا خشکی
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید Special News
اخبــار تخـصصـی



پارچه لباس محافظ آتش نشان با فناوری دافع مواد شیمیایی مطابق با 
مقررات زیست محیطی به بازار ارائه شد. Petrogard یک پوشش محافظ 
پارچه است که جایگزین fluorochemicals به اصطالح C8 با فن آوری 
جدید C6 است. این محصول توسط UK Heathcoat Fabrics تولید شده 

است.
در این فناوری پوشش شیمیایی به سطح الیاف لباس های آتش نشانی 
اضافه می شود تا از نفوذ آب، روغن و مواد شیمیایی حفاظت شود. در 
الیه های مختلف این لباس، فیلم نازک فلوئورکربنی مورد استفاده قرار 
می گیرد؛ زیرا هیچ جایگزینی برای بازدارندگی آب و روغن، مطابق استاندارد  
محافظتی وجود  EN469، استاندارد اروپایی برای آتش نشانی لباس های 
ندارد. این فیلم باعث می شود از نفوذ مواد خطرناک به داخل بافت پارچه 
جلوگیری شود، درحالی که اجازه می دهد بخار، رطوبت و هوای موردنیاز 

تعریق آتش نشان  را از طریق آن عبور دهد.
جایگزین کردن  چالش  با  نساجی  صنعت  که  است  مدتی  برای 
fluorochemicals C8 که با یک زنجیره کوتاه تر قباًل در پوشش ها استفاده 
می شد، بجای نسخه های C6 که دارای همان سطح و کیفیت ولی با 
مواد  می رسد  نظر  به  است.  شده  مواجه  بود،  کمتر  زیستی  پیامدهای 
شیمیایی C8 نیز بعلت تأثیرات زیست محیطی و بهداشتی برای انسان، 

نگرانی مقامات نظارتی را در پی داشته است.
Mark Drisdale، مدیر تجاری لباس محافظ در  Heathcoat، می گوید: 
مـا چالـش جایگزیـن C8 بـا ترکیبات فلورایسـین را با ارائـه C6 با زنجیره  
شـیمیایی کوتـاه در پوشـش های پارچه هـای محافـظ حـل کرده ایـم. 

سـال  چندیـن  از  پـس 
بـا را  فراینـد  ایـن   تولیـد، 
 fl u o r o - c h e m i s t r y
یـک  تـا  کردیـم  جایگزیـن 
سـبزتر  و  ایمن تـر  راه حـل 
شـیمیایی  بازدارندگـی  کـه 
مسـتمر همـراه بـا محافظـت 
بـرای  را  دارد   UV برابـر  در 
محصوالت مـان ایجـاد کنیم.
تمـام  در  حاضـر  حـال  در 
 Petrogard قسـمت های 
ترکیبی از پارچه های محافظ 
 PBI حرارتـی و طیف خالص
در دسـترس است. در تولید 
 PBI ایـن محصـول از ترکیب
فیبرهـای  ترکیـب  مطلـوب 
PBI محافظ حرارتی و شـعله 

بـا پارامید اسـتفاده می شـود کـه یک فیبر پشـتیبانی کننده با قـدرت باال 
اسـت. طبـق گفتـه سـازنده، سـه الیـه پارچـه بـرای آتش نشـانان جهـان

PBI Pure Dynamo ، PBI Pure Core و PBI Pure Shield به منظـور 
بهبـود تنفـس، راحتـی کاربـر و افزایش درصد اسـتحکام کششـی، پس از 
قـرار گرفتـن در معـرض UV در طراحـی و تولیـد ایـن لباس دیده شـده  
اسـت. Petrogard بدلیـل خـواص تقویت شـده و آناتومـی کیفـی الیه ها، 
قابلیـت محافظت آتش نشـانآن را در مقابل انـواع فرآورده های نفتی ازجمله 
بنزیـن و نفتـا را دارد. پارچه هـای جدیـد 20 و 21 سـپتامبر 2017 در 
نمایشـگاه خدمات اضطراری بیرمنگام انگلسـتان، به طور رسـمی ارائه شد.

 حفاظت نسل بعدی آتش نشانان 
Petrogard با

نــازل  پیشــرفته ترین  از  تــا  می کنــد  دعــوت  شــما  از   Unifire
  FeuerTRUTZ ــگاه ــرکت در نمایش ــن ش ــک ای ــن روباتی آتش خاموش ک
ــه 2018، در نورنبــرگ آلمــان برگــزار می گــردد،  کــه در 21 و 22 فوری

ــد.  ــد نمایی بازدی
نازل هــای روباتیــک Unifire نشــان دهنده تحــول عظیمــی در روش 
 Unifire .قدیمــی کنتــرل از راه دور مانیتــور و ماشــین های آب پــاش اســت
بــا بهره گیــری از موتورهــای صنعتــی القائــی )بــدون جاروبــک( پیشــرفته 
)BLDC( و قطعــات الکترونیکــی و نرم افزارهــای پیشــرفته، نســل جدیــدی 
از راه حل هــای کنتــرل از راه دور را بــرای آتش نشــانی، معــدن کاری، 
ــار ناشــی از شستشــو ، فواره هــای  ــرل گردوغب ــی، کنت کاربردهــای صنعت
ــع  ــایر صنای ــدی و س ــزات پدافن ــورش، تجهی ــد ش ــین های ض آب، ماش

ایجــاد نمــوده اســت.
www.RoboticNozzles.com

 پیشرفته ترین نازل آتش نشانی روباتیک 
Unifire  جهان در غرفه
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معرفی سری جدید ابزارهای هولماترو
قدرتمندتر، سبک تر، ارگونومی بهتـر



در دنیـــای امـــروز پایـــش همزمـــان وضعیـــت کارگرانـــی کـــه در 
معـــرض ریســـک های شـــدید قـــرار دارنـــد از طریـــق فـــن آوری 

نویـــن قابـــل پوشـــیدن امکان پذیـــر شـــده اســـت. 
در حـــال حاضـــر ایـــن فـــن آوری در مـــورد نیروهـــای عملیاتـــی 
ــت و  ــاک نفـ ــای خطرنـ ــاغل در محیط هـ ــران شـ hazmat و کارگـ
ـــرای  ـــی آن ب ـــک اثربخش ـــرد  و این ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس گاز م
ـــد،  ـــرار دارن ـــدید ق ـــک های ش ـــرض ریس ـــه در مع ـــانان ک آتش نش

ـــت. ـــده اس ـــد ش ـــز تائی نی
ـــی  ـــترس گرمای ـــه اس ـــدن ب ـــی ب ـــش فیزیولوژیک ـــی واکن ـــش حرارت تن
اســـت و پیامدهایـــی چـــون افزایـــش ضربـــان قلـــب و تعریـــق را 
بدنبـــال دارد. چنانچـــه اقدامـــات کاهنـــده دمـــای داخلـــی بـــدن انجـــام 
نشـــود، بیماری هـــای مرتبـــط بـــا گرمـــا نظیـــر شـــوک گرمایـــی ، 
ـــا  ـــی از گرم ـــتی ناش ـــای پوس ـــنکوپ و جوش ه ـــی، س ـــتگی گرمای خس
ــر بـــه  ــوارد شـــدید می توانـــد منجـ ــه در مـ ــود کـ ــاد می شـ ایجـ

ـــود. ـــرگ ش م
ــال 2015،  ــکا در سـ ــانی آمریـ ــازمان آتش نشـ ــالم سـ ــق اعـ طبـ
ـــا  ـــترس ی ـــی از اس ـــوت ناش ـــه ف ـــر ب ـــوادث منج ـــل 66% از ح حداق
گرمـــای بیـــش از حـــد بـــوده اســـت. دالیـــل مـــرگ حمله هـــای 

قلبـــی و شـــوک های مغـــزی بـــوده اســـت.
ـــر  ـــی مرگ ومی ـــت اصل ـــب عل ـــی قل ـــت ناگهان ـــه ایس ـــده ک ـــت ش  ثاب
ناشـــی از کار بـــوده و اســـترس گرمایـــی ســـبب افزایـــش فشـــار 

قلبـــی عروقـــی می شـــود.
ــکا  ــده آمریـ ــت متحـ ــانی ایالـ ــازمان آتش نشـ ــار سـ ــن آمـ آخریـ
بـــه  وارده  )آســـیب های  آتش نشـــانان  حـــوادث  مـــورد  در 
ــی  ــزارش دهـ ــی گـ ــتم ملـ ــده در سیسـ ــت شـ ــانان ثبـ آتش نشـ
حـــوادث آتش نشـــانی طـــی ســـال های 2012 الـــی 2014( نشـــان 
می دهـــد کـــه 27 درصـــد آن هـــا ناشـــی تنـــش/ گرمـــای بیـــش 
ــوزی های  ــا در آتش سـ ــر آن هـ ــه اکثـ ــت کـ ــوده اسـ ــد بـ از حـ

ــت. ــاده اسـ ــاق افتـ ــاختمان ها اتفـ سـ
ـــدی  ـــیب ها تردی ـــن آس ـــی در ای ـــترس گرمای ـــش اس ـــه در نق اگرچ
ـــن  ـــا ای ـــده ب ـــات ش ـــه اثب ـــرات آن مدتهاســـت ک ـــته و اث ـــود نداش وج
ـــی و  ـــترس گرمای ـــش اس ـــوص "نق ـــیاری در خص ـــات بس ـــال مطالع ح
ـــانان"  ـــات آتش نش ـــر و جراح ـــردی در مرگ ومی ـــت ف ـــوازم حفاظ ل
ــه  ــانان در موسسـ ــی آتش نشـ ــای ایمنـ ــز پژوهش هـ ــط مرکـ توسـ
Urbana- در Illinois و دانشـــگاه Illinois خدمـــات آتش نشـــانی

ـــت. ـــده اس ـــام ش Champaign انج
بی تردیـــد فـــن آوری پایـــش تنـــش حرارتـــی لباس هـــای فعلـــی، 
ــتم  ــن سیسـ ــت. جدیدتریـ ــکی اسـ ــای پزشـ ــای دنیـ وام دار نیازهـ
تحـــت عنـــوان Equivital در ســـال 2011 به عنـــوان روش پایـــش 
ـــی و  ـــل علم ـــی در محاف ـــع پژوهش ـــت در جوام ـــی، نخس فیزیولوژیک
پزشـــکی آغـــاز شـــد. تولیدکننـــده Equivital دانشـــگاه کمبریـــج ر 
ـــای ورزش  ـــی از بازاره ـــه در برخ ـــود ک ـــتان ب ـــرقی انگلس ـــوب ش جن

قهرمانـــی، نظامـــی و آتش نشـــانی نیـــز موفـــق بـــوده اســـت.
ـــور  ـــن آوری به منظ ـــن ف ـــخصات ای ـــن و مش ـــال 2015 اپلیکیش در س
ـــتم Black Ghost در  ـــام سیس ـــا ن ـــدن ب ـــت ب ـــه ای وضعی ـــش حرف پای

ـــد. ـــه ش ـــازار عرض ب
ـــن  ـــدن، ای ـــت ب ـــس و موقعی ـــزان تنف ـــب، می ـــان قل ـــر ضرب ـــالوه ب ع
ـــرف  ـــق مص ـــدن را از طری ـــی ب ـــای داخل ـــت دم ـــادر اس ـــن ق اپلیکیش
یـــک کپســـول کوچـــک حـــاوی ترمیســـتور و رادیـــو اندازه گیـــری 

ـــد. نمای
ـــات  ـــش، خدم ـــراد در ارت ـــه اف ـــود ک ـــن ب ـــتم ای ـــن سیس ـــب ای عی
ـــاک  ـــواد خطرن ـــرض م ـــی در مع ـــای عملیات ـــا نیروه ـــانی ی آتش نش
نمی خواســـتند قـــرص را پیـــش از مواجهـــه بـــا گرمـــا مصـــرف 
ــای  ــری دمـ ــتای اندازه گیـ ــی در راسـ ــن، تالش هایـ ــد؛ بنابرایـ کننـ
ـــرص  ـــوردن ق ـــه خ ـــاز ب ـــدون نی ـــی ب ـــش حرارت ـــدن و تن ـــی ب داخل

ـــد. ـــام ش انج
راه حـــل جایگزیـــن در الگوریتمـــی هوشـــمند ارائـــه گردیـــد. ایـــن 
ـــط  ـــت محی ـــات بهداش ـــه تحقیق ـــد موسس ـــورد تائی ـــه م ـــم ک الگوریت
ـــدن  ـــزی ب ـــای مرک ـــی از دم ـــت، تخمین ـــده اس ـــاالت متح ـــش ای ارت
بـــا اســـتفاده از اندازه گیـــری غیرتهاجمـــی ضربـــان قلـــب انجـــام 

می دهـــد.
ـــورد  ـــز م ـــتفاده از روش Equivital نی ـــا اس ـــات ب ـــن تحقیق ـــج ای نتای
تائیـــد قـــرار گرفـــت و نشـــان داد کـــه الگوریتـــم قـــادر اســـت 
ـــاس  ـــن در لب ـــه اپلیکیش ـــی ک ـــدن را وقت ـــز ب ـــی از مرک ـــای دقیق دم

آتش نشـــانان جاســـازی شـــده را بـــرآورد نمایـــد.
ــره  ــن ذخیـ ــد درون اپلیکیشـ ــده می توانـ ــت آمـ ــات بدسـ اطالعـ
شـــده یـــا همزمـــان از طریـــق بلوتـــوث در یـــک تلفـــن همـــراه 

قرائـــت شـــود.
چنانچـــه نیـــاز بـــه قرائـــت مســـتمر میـــزان دمـــا باشـــد، 
ـــته  ـــود داش ـــراه خ ـــه هم ـــوث ب ـــزار بلوت ـــک اب ـــد ی ـــان بای آتش نش
 WiFi، ،از طریـــق سیســـتم عامـــل اندرویـــد Black Ghost .باشـــد
Tetra و ماهواره هـــای مخابراتـــی و یـــا هـــر ابـــزار تحـــت وب کار 

کنـــد. 

 پایش تنش حرارتی
آتش نشانان 
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید Special News
اخبــار تخـصصـی



حمالت سایبری به یک تهدید همیشگی برای اپراتورهای زیرساخت های 
اساسی ملی )CNI(، سازمان های بزرگ و آژانس های امنیت عمومی مبدل 
شده اند. سئوال این است: تأسیسات حساس و آژانس های امنیت ملی چه 

تدبیری برای حفاظت از خود اندیشیده اند؟  
Ian Levy، مدیر فنی مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا NCSC، در کنفرانس 
اخیر شرکت تولیدکننده آنتی ویروس Symantec اظهار داشت: "یک حمله 
سایبری هدفمند، در جدی ترین سطح ممکن است در چند سال آینده اتفاق 
خواهد افتاد. از سالی که سازمان اطالعات امنیتی امنیت انگلیس تأسیس شده، 
470 مورد حادثه کالس 3 و 30 حادثه کالس 2 از جمله ویروس باج گیر 
Wannacry که بیش از 300،000 کامپیوتر را در 150 کشور آلوده کرده 
بود و به شدت بر سامانه ملی سالمت بریتانیا تأثیر گذاشت را تحت کنترل 
درآورده است. تنها راه جلوگیری از چنین نقصی، تغییر نحوه کسب وکار و  تفکر 

دولت ها در مورد امنیت سایبری است."
به عنوان بخشی از آماده سازی در مقابل چنین اتفاقاتی، مانوری شامل حمله 
همه جانبه سایبری به یک شبکه برق منطقه ای توسط سازمان آتش نشانی 
کلیولند شبیه سازی شد. این مانور یکی از شش مانوری است که در طی 
سپتامبر و اکتبر سال 2017 به عنوان بخشی از TARGET )برنامه آموزشی 
تمرین در محیط های واقعی بزرگنمایی شده( پروژه تأمین مالی شده اتحادیه 

اروپا در افق 2020 برنامه تحقیق و نوآوری برگزار شد.
تکنیک های نوآورانه مانور و طیف وسیعی از سناریوهای آموزشی به عنوان 
ترکیب  از  استفاده  با   TARGET یافته اند.  توسعه   TARGET از  بخشی 

واقعیت های بزرگنمایی شده، واقعیت مجازی و فرماندهی ایستگاه، نه تنها 
یک پلتفرم جدی مانور اروپایی سازی را ارائه می دهد که ابزارهای جدید، 
تکنیک ها و محتوای آموزشی فراهم می نماید، بلکه شامل ارائه روش های 
ارزیابی مهارت ها و شایستگی های آژانس مهم امنیتی )SCA(، از جمله اولین 
تیم های پلیس و امداد و نجات، آتش نشانی، واحدهای ضد تروریسم، مرزبانان 
و اپراتورهای زیرساخت های اساسی کشورها است.تجارب واقعیت های ادغام 
شده، شرکت کنندگان در مانور را در سطوح عملیاتی، تاکتیکی و فرماندهی 
آموزشی،  و  واقعی  تسلیحات  از  ترکیبی  چنانکه  می کند  درگیر  راهبردی 
تجهیزات رادیویی، نرم افزار کنترل و فرماندهی، ابزار پشتیبانی تصمیم گیری، 

مراکز فرماندهی واقعی و وسایل نقلیه را بکار می برند. 
www.target-h2020.eu

مقابله با
حمالت سایبری

کمپانـی Ziamatic Corp) Zico(  محصـول جدیـدی را بـرای نگهداری 
لـوازم جانبـی الکتریکـی آتش نشـانان سـازماندهی و ارائـه کـرد. ایـن 
محصـول چندشـاخه جدیـد، مـدل QM-CADH بویژه برای اسـتفاده در 

خودروهـای آتش نشـانی و آمبوالنـس طراحی شـده اسـت.
نگـه  محفظـه  داخـل  در  را  پینتایل هـا  و  آداپتورهـا  مذکـور،  هولـدر 
مـی دارد و آن هـا را سـازماندهی می کند تا توسـط کاربـر براحتی مورد 
اسـتفاده قـرار  گیرد. ایـن محصول سـبک و محکم، قـالب و حلقه حمل 
بنـد را آزاد می کنـد تا دسـتان آتش نشـان بـا اجازه دادن بـه دارنده به 
یـک کـت، کمربنـد و یا تجهیـزات دیگر ماننـد فن جعبه و نـور صحنه 

قابـل حمل متصل شـود.
مایــکل  Ziaylek، رئیــس کمپانــی Zuojatic Corp. گفــت: مــا همیشــه 
ــتیم. در  ــان تر هس ــی آس ــاد کار کم ــرای ایج ــی ب ــال راه های ــه دنب ب
ــه  ــه حادث ــیدگی ب ــرای رس ــران ب ــه امدادگ ــوادث ک ــیاری از ح بس
ــتفاده  ــه اس ــددی ک ــای متع ــا و آداپتوره ــوند کابل ه ــزام می ش اع

ــه و  ــی بهــم ریخت می شــوند بصورت
پراکنــده در ســطح صحنــه حادثــه 
ــات  ــام عملی ــل انج ــراف مح و اط
برق رســانی،  مصــدوم،  احیــای 
رهــا   ... و  رادیویــی  ارتباطــات 

می شــوند. 
هولــدر مــدل QM-CADH ایــن 
شــرایط  و  برطــرف  را  مشــکل 

را بــرای دقــت در انجــام اقدامــات امــدادی تســهیل می کنــد. 
ــاوم و  ــی مق ــبک ول ــیار س ــف بس ــتیک منعط ــول از پالس ــن محص ای
ــرای  ــدد آن ب ــای متع ــه خروجی ه ــده ک ــاخته ش ــر س انعطاف پذی

اتصــال بیــش از 12 وســیله الکتریکــی مختلــف کارایــی دارد. 

فناوری موردنیاز آتش نشانان
امدادگران و اورژانس
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معرفی سری جدید ابزارهای هولماترو
قدرتمندتر، سبک تر، ارگونومی بهتـر



ـــادر  ـــردان Magirus ق ـــه گ ـــان  صفح ـــی نردب ـــد ایمن ـــه جدی گزین
ـــات  ـــتم از  عملی ـــن سیس ـــت. ای ـــر اس ـــریع خط ـــخیص س ـــه تش ب
نجـــات ایمـــن و مؤثـــر پشـــتیبانی می کنـــد. اولیـــن نســـخه ایـــن 
ــل  ــانی Essen تحویـ ــازمان آتش نشـ ــه سـ ــد بـ ــتگاه جدیـ دسـ

ـــد. ـــد ش خواه
نورافکن هـــای LED سرتاســـر پیرامـــون نردبـــآن را از لحظـــه 
شـــروع تـــا رســـیدن بـــه باالتریـــن ارتفـــاع روشـــن می نمایـــد.
موقعیت یابـــی دقیـــق نردبان هـــای صفحـــه گـــردان، گام نخســـت 

ـــد. ـــریع می باش ـــن و س ـــات ایم ـــداد و نج ـــات ام ـــرای عملی ب
ــرق  ــوط بـ ــاختمان و خطـ ــای سـ ــون بیرون زدگی هـ ــی چـ موانعـ
هوایـــی خطـــرات مهمـــی را در تاریکـــی شـــب و زمانـــی کـــه 
ــر  ــه اگـ ــد کـ ــاد می کننـ ــت،  ایجـ ــدک اسـ ــنایی روز انـ روشـ
ــی  ــرای جابجایـ ــی بـ ــان طوالنـ ــوند، زمـ ــاظ نشـ ــع لحـ به موقـ

ــود. ــف می شـ ــان تلـ ــت نردبـ موقعیـ
ـــل  ـــل و فص ـــرای ح ـــد Magirus SkyBeam ب ـــی جدی ـــتم ایمن سیس
مشـــکالتی از ایـــن دســـت توســـعه یافتـــه اســـت. بـــا توجـــه 
ــل  ــانی در مراحـ ــن اداره آتش نشـ ــال چندیـ ــارکت فعـ ــه مشـ بـ
ـــای  ـــر نیازه ـــادی ب ـــیار زی ـــد بس ـــروژه، Magirus تأکی ـــف پ مختل
مشـــتریان نظیـــر کاهـــش ریســـک عملیـــات، همین طـــور انجـــام 

ـــت. ـــن آن داش ـــاده و ایم س
حتـــی پیـــش از فعـــال شـــدن سیســـتم جک هـــای هیدرولیکـــی 
ــکت  ــن بسـ ــان و مـ ــاالی نردبـ ــن LED در بـ VARIO ، 8 نورافکـ
نردبـــآن را بطـــور کامـــل روشـــن می نماینـــد.  ایـــن عمـــل 
به طـــور خـــودکار بـــا واردکـــردن درایـــو کمکـــی فعـــال 
می شـــود و منطقـــه عملیاتـــی موردنظـــر بـــاالی نردبـــآن را 
ــایی  ــخیص و شناسـ ــکان تشـ ــد و امـ ــن می نمایـ ــدت روشـ به شـ

ــود مـــی آورد. ــا خطـــرات احتمالـــی را بوجـ فـــوری موانـــع یـ
نورافکن هـــا را می تـــوان به طـــور دســـتی از طریـــق تابلـــوی 
کنتـــرل اصلـــی یـــا تابلـــوی موجـــود در مـــن بســـکت کنتـــرل 

ـــرد. ک
و  ماشـــین آتش نشـــانی  راننـــده  بـــرای  نورافکـــن   8 ایـــن 
ـــد  ـــم می کنن ـــور فراه ـــی ن ـــن خروج ـــا 33600 لوم ـــانان ب آتش نش
ـــد  ـــین های جدی ـــو ماش ـــراغ جل ـــه چ ـــوط ب ـــور مرب ـــامل ن ـــه ش ک

ــود. ــز می شـ نیـ
ـــد  ـــردان جدی ـــه گ ـــان صفح ـــتگاه نردب ـــه دس ـــی س ـــل آت ـــا تحوی ب
ـــان  ـــانی Essen آلم ـــبک، اداره آتش نش ـــی س M32L-AS روی شاس
ایـــن سیســـتم ایمنـــی جدیـــد را بـــرای اولیـــن بـــار دریافـــت 
خواهـــد کـــرد. Sven Tomczak مدیـــر بخـــش تجهیـــزات و 
ــی  ــت اصلـ ــم اولویـ ــی تیـ ــد: "ایمنـ ــان می کنـ ــین آالت بیـ ماشـ
ـــیار  ـــرق بس ـــی ب ـــوط هوای ـــاال و خط ـــاژ ب ـــوط ولت ـــت. خط ـــا اس م

خطرنـــاک هســـتند.
Magirus SkyBeam بویـــژه در عملیـــات شـــبانه بـــه نیروهـــای 
مـــا دیـــد اولیـــه بســـیار ســـریعی از محیـــط اطرافشـــان فراهـــم 
می کنـــد به طوری کـــه آن هـــا می تواننـــد نردبـــان صفحـــه 
گـــردآن را در بهتریـــن موقعیـــت قـــرار داده و عملیـــات امـــداد 
و نجـــات را در ســـریع ترین زمـــان ممکـــن اســـت بـــه انجـــام 

برســـانند."
 Magirus هوایـــی  محصـــوالت  مدیـــر   Hans-Ulrich Walter
ـــی  ـــم مهم ـــتم Magirus SkyBeam آیت ـــود: "سیس ـــادآور می ش ی
بـــرای خریـــد نردبان هـــای صفحـــه گـــردان در آینـــده خواهـــد 

ـــود. ب
ــازی ایـــن  ــا اولیـــن درخواســـت مشـــتری را بـــرای بهینه سـ مـ
ـــان  ـــد Magirus در زم ـــبب ش ـــه س ـــم ک ـــت کردی ـــامانه دریاف س
ــه  ــای صفحـ ــرای آن را در نردبان هـ ــتم، اجـ ــن سیسـ ــعه ایـ توسـ

ـــد. ـــرار ده ـــر ق ـــن آوری CS مدنظ ـــا ف ـــردان ب گ
ــانان  ــی آتش نشـ ــطح ایمنـ ــه سـ ــی اســـت کـ ــدان معنـ ــن بـ ایـ
ـــی  ـــد و قدیم ـــردان جدی ـــه گ ـــان صفح ـــر دو نردب ـــد در ه می توان

Magirus افزایـــش یابـــد.

 Magirus نورافشانی نردبان های 
برای ایمنی بیشتر عملیات شبانه
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سومین دوره کنفرانس اروپایی خدمات اورژانس از 16 الی 18 آوریل 
از  سالمت  متخصصان  و  آمبوالنس  کارکنان  محققان،  پذیرای   ،2018
سراسر جهان است.  کپنهاگ دانمارک یک بار دیگر میزبان این رویداد 
است که تمرکز بر تبادل اطالعات و انتقال تجارب بین المللی در حوزه 

پیش بیمارستانی است.
"، 1317 شرکت کننده  سیستم  یک  نیازمند  انسان ها  "نجات  شعار  با 
در  بودند.  کرده  EMS2017 شرکت  رویداد  در  مختلف  کشور   40 از 
راستای چنین موفقیتی، Falck برای سومین سال متوالی بعنوان اسپانسر 

اصلی حامی EMS2018 انتخاب شده است.
و  کنفرانس  این  اهمیت  در  دانمارک  اورژانس  مدیر   JørgenMieritz
قابلیت های بی شمار آن اطمینان کامل دارد: " EMS2018 بستری جهت 
تبادل تجربیات فوق العاده و ایده های نوینی است که قطعًا سبب بهبود 
کار می شود. هدف کلی چنین کنفرانس هایی که شرکت کنندگان از گوشه 

گوشه جهان گردهم آمده اند، نجات جان انسان های بیشتر است."
در طول کنفرانس رقابتی میان کارکنان اورژانس کشورهای مختلف در 
واقعی  مانورهای  تیم ها در  برگزار خواهد شد.  قهرمانی  قالب مسابقات 

که محوریت آن مدیریت بیمار در شرایط بحرانی است، قرار گرفته و 
براساس کار تیمی و حرفه ای بودن مورد ارزیابی واقع می شوند. در سال 
EMS2017، تیمی از امدادگران Falck از دانمارک پس از چندین روز 

رقابت، به عنوان برنده انتخاب شد.
www.emseurope.org

حال  در  گاز  تشخیص  در  پیشرو  تخصصی  تولیدکننده   Crowcon
 Clip حمل  قابل  گازسنج  با  خود   Clip Crowcon گازسنج  جایگزینی 

SGD می باشد. 
محدوده جدید Clip SGD بوسیله یک دستگاه سیار که قادر است تست 
پشتیبانی  دهد،  انجام  سایت  در  را   Clip SGD کالیبراسیون  و  سالمت 

می کند.
Clip SGD برای استفاده در مناطق پرخطر طراحی شده و پایش ایمنی 
مداوم قابل اعتماد و با دوام را در یک دستگاه جمع وجور، سبک و بدون 
گونه ای  به  دستگاه  این  می نماید.  عرضه  نگهداری  و  سرویس  به  نیاز 
طراحی شده تا در سخت ترین شرایط کاری صنعتی مقاوم بوده و دارای 
زمان اعالم منحصر بفرد، سطح آالرم قابل تغییر، ثبت وقایع و آزمون 

عملکرد و کالیبراسیون کاربرپسند می باشد.
:Clip SGD ویژگی های کلیدی

- عمر 2 ساله باتری
- قابلیت شناسایی سولفید هیدروژن، مونوکسید کربن یا اکسیژن 

- کوچک و سبک 
 IP67 و  IP66 دارای -

- دستگاه قابل حمل آزمون سالمت و کالیبراسیون
آزمون سالمت پایش کننده های قابل حمل در حال گسترش هرچه بیشتر 
شناخته شده ای  غلظت  به  سنسورها  این که  از  اطمینان  است.  بازار  در 

در  که  است  گازسنج هایی  تائید  برای  راه  بهترین  دهند،  پاسخ  گاز  از 
معرض خرابی قرار گرفته اند. دستگاه آزمون سیار Clip SGD تست های 
یک  از  آسان  استفاده  با  را  کالیبراسیون  و  وقایع  مدیریت  سالمت، 
ایمنی  مسئولین  و  ترابری  مدیران  و  نموده  فراهم  چندتجهیزه  ایستگاه 
به روزرسانی  بزرگ  ناوگان های  در  را  تنظیمات  که  می سازند  قادر  را 
کنند. همچنین این دستگاه گزارش  وقایع مهمی را که نشان دهنده تطابق 
شرایط کاری کاربران با الزامت سازمان است را در خود حفظ می کنند. 
دستگاه تست شامل یک سیلندر گاز مخصوص و یک باتری قابل شارژ 

است که قادر به انجام تا 1000 تست می باشد.

 پشتیبانی
 EMS2018 از Falck 

 Clip SGD گازسنج جدید
  Crowcon
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OSHA ســـند راهنمـــا جدیـــدی بـــرای کمـــک بـــه پاالیشـــگاه های 
ــد  ــی فرآینـ ــت ایمنـ ــتانداردهای مدیریـ ــا اسـ ــق بـ ــت مطابـ نفـ

ــت. ــرده اسـ ــر کـ )1910.119( منتشـ
ایـــن راهنمـــا ادعـــا می کنـــد از زمـــان صـــدور ایـــن اســـتاندارد 
ـــری از  ـــش دیگ ـــچ بخ ـــون، هی ـــط OSHA تاکن ـــال 1992 توس در س
صنعـــت، بـــا حـــوادث مرگبـــار و یـــا فاجعه بـــار در ارتبـــاط بـــا 
ـــش  ـــت پاالی ـــدازه صنع ـــه ان ـــاک ب ـــیمیایی خطرن ـــواد ش ـــار م انتش

نفـــت روبـــرو نبـــوده اســـت.
ــک  ــال 2007 یـ ــوادث، OSHA در سـ ــن حـ ــه ایـ ــش بـ در واکنـ
ــان  ــی تطابـــق کارفرمایـ ــور بررسـ ــی را به منظـ ــژه ملـ ــه ویـ برنامـ
پاالیشـــگاهی بـــا اســـتاندارد PSM را راه انـــدازی نمـــود. انحرافـــات 
ـــه  ـــد، تجزی ـــی فرآین ـــات ایمن ـــه اطالع ـــوط ب ـــرکت ها مرب ـــب ش اغل
ــی  ــی، یکپارچگـ ــای عملیاتـ ــد، روش هـ ــرات فرآینـ ــل خطـ و تحلیـ

مکانیکـــی و مدیریـــت تغییـــر بـــود.
در ایـــن راهنمـــا، OSHA بـــه کارفرمایـــان توصیـــه می کنـــد کـــه 
ــدم  ــع عـ ــان از رفـ ــور اطمینـ ــود را به منظـ ــای PSM خـ برنامه هـ
انطباق هـــا بررســـی نمـــوده و روش هایـــی جهـــت پیشـــگیری 
ــنهاد  ــه PSM پیشـ ــر منطقـ ــل هـ ــاص در داخـ ــات خـ از انحرافـ

یـــد. می نما
OSHA پیشـــتر راهنماهـــای PSM را بـــرای تولیـــد مـــواد منفجـــره 
ــت.و وســـایل آتش بـــازی، کســـب وکارهای کوچـــک و تأسیســـات  ــوده اسـ ــر نمـ ــازی منتشـ ذخیره سـ

ـــوان  Teletek Electronics به عن ـــرکت  ـــر 2017، ش از اول نوامب
ـــت. Euralarm پیوس ـــن   ـــه انجم ـــمی ب ـــده رس نماین

ـــه  ـــه ب ـــد و نوآوران ـــوالت جدی ـــه محص ـــا از ارائ ـــت آن ه مأموری
ــعه های  ــورد توسـ ــر در مـ ــادل نظـ ــث و تبـ ــارکت در بحـ مشـ
آتـــی و تغییـــر اســـتانداردها، دســـتورالعمل ها و مقـــررات بـــا 
ـــترش  ـــکاران گس ـــتریان و هم ـــازار و مش ـــرش ب ـــه پذی ـــه ب توج
 Intersec در نمایشـــگاه Teletek Electronics خواهـــد یافـــت. 
ـــد و  ـــوالت جدی ـــه تح ـــرای ارائ ـــما ب ـــان ش ـــی میزب 2018 در دب
ــزات  ــا و تجهیـ ــوص راه حل هـ ــش رو در خصـ ــای پیـ برنامه هـ

ـــود. ـــد ب ـــق خواه ـــالم حری اع

 راهنمای جدید مدیریت ایمنی فرآیند
OSHA با محوریت پاالیشگاه های نفت

Teletek Electronics  عضویت 
Euralarm در انجمن
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آژانـس ایمنـی مـواد شـیمیایی آمریـکا CSB ویدیوئـی در خصـوص 
آتش سـوزی سـال گذشـته پاالیشـگاه ExxonMobil که طی آن چهار کارگر 
در Baton Rouge  لوس آنجلس بشـدت سـوخته بودند، منتشـر کرده 

است.
نظـرات  اظهـار  حـاوی   ،  Baton Rouge آتش سـوزی  ویدئـوی 
 رئیـس CSB خانـم Vanessa A. Sutherland و پژوهشـگر برجسـته

Mark Wingard در تاریـخ 16 اکتبـر بـه روی اینترنت قرار داده شـد. 
ایـن ویدئـو، حادثـه را کـه در 22 نوامبر سـال 2016 در حیـن تعمیر و 
نگهداری واحد آلکیالسـیون اسـید سـولفوریک پاالیشـگاه رخ داد، شرح 
می دهـد. دو کارگر سـعی داشـتند یک پمـپ ایزوبوتان یدکـی را به راه 
بیاندازنـد امـا نتوانسـتند شـیر صنعتـی ورودی را بـه دلیل هرز شـدن 
فلکـه شـیر بـاز کننـد. کارگـران فلکه شـیر را برداشـتند تـا بتوانند تنه 
شـیر بـا یـک آچـار شـالقی بچرخاننـد، در حالیکـه چهار پیـچ – روی 
پایـه نگهدارنـده قدیمـی - همچنـان فشـار را  تحمـل می کردنـد کـه 
ناگهـان کالهـک فوقانـی جدا شـده و 2000 پونـد فشـار ایزوبوتان که 

یـک گاز هیدروکربنی اسـت آزاد شـد.
ویدئـو نشـان می دهـد کـه کارگـران می توانسـتند دو پیـچ افقـی روی 
پایـه نگهدارنـده را بجـای چهـار پیـچ عمـودی کـه به کالهـک متصل 

شـده  بـود بردارند.
در بولتـن ایمنـی منتشـر شـده در 18 سـپتامبر، CSB اعـالم کـرد کـه 
تنها 15 مورد از حدود 500 شـیر صنعتی در واحد آلکیالسـیون دارای 
پایه هـای نگهدارنـده متصـل بـه کالهـک فوقانـی بودنـد کـه طراحـی 

آن هـا مربـوط به 30 سـال قبل اسـت.
Wingard گفت:"اگـر پاالیشـگاه بـه انـدازه کافی عوامل انسـانی را در 
تجزیـه و تحلیـل خطـر اخیر فرآیند خود مشـارکت داده بـود، کارگران 
می توانسـتند در خصـوص مشـکالت غربیلـک هـای قدیمـی را بازگـو 
نماینـد و شـرکت را به سـمت شناسـایی مجدد خطرات بالقـوه رهنمون 
سـازند. در نتیجـه، بـا توصیه به تعویض شـیرهای قدیمـی از این حادثه 

" اجتناب می شـد. 

CSB توصیه هـای زیـر را بـرای تأسیسـات تولیـد مـواد شـیمیایی 
اسـت: نموده  عنـوان 

- ایجـاد رویه هـای دقیـق و موشـکافانه مکتـوب بـرای کارهـای بالقـوه 
خطرنـاک، از جملـه برداشـتن شـیرفلکه  های معیـوب. ایـن بدین جهت 
مهـم اسـت کـه تجهیـزات یـا تنظیمات بـه شـکل های مختلـف ممکن 

اسـت سـبب ایجاد سـردرگمی شوند.
- آمـوزش بـا محوریت تجهیـزات و فرایندها به منظـور حصول اطمینان 
از اینکـه کارگـران می تواننـد به طـور ایمـن کار خـود را انجـام دهند و 
باعـث افزایـش آگاهـی از خطـر و جلوگیری از وقوع حوادث می شـوند.
-اسـتفاده از سلسـله مراتـب کنتـرل  بـرای کاهـش خطـرات و دقـت 
در  موجـود  عملیاتـی  دشـواری های  بـا  مرتبـط  انسـانی  عوامـل  بـه 

دقـت  تجهیـزات  و سـایر  ماشـین آالت 
Sutherland اظهـار داشـت: روش هـای مدیریـت ایمنی کـه در بولتن 
 Baton Rouge ما مشـخص شـده بود، می توانسـت از آتش سـوزی در
جلوگیـری کننـد. مـا از شـرکت ها می خواهیـم کـه درس هـای ایمنـی 
کلیـدی تأسیسـات خـود را بـه اشـتراک بگذارنـد تـا از آسـیب های 

انسـانی و تأسیسـاتی در آینده پیشـگیری شـود.

 انتشار ویدیوی بررسی علت حادثه
CSB پاالیشگاه لوئیزیانا توسط
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محصول جدید شرکت Mercor با نام MCR Silboard ، ورق اختصاصی 
حفاظت از حریق برای کانال های تهویه خود اتکاء ساختمان وارد بازار شد. 
این محصول که یک ورق سیلیکات کلسیم است، در کانال های تهویه عمودی 
و افقی و تخلیه دود استفاده می شود. ابعاد این ورق 1/25 * 1 متر بوده و 
مطابق استاندارد ETAG 018-4  طراحی شده تا در کاربردهای داخلی و از 

مواجهات جزئی گرفته تا شرایط جوی استفاده شود.
:MCR Silboard مزایای ورق

-ضخامت جزئی 40 میلی متر )کوچک ترین ضخامت عایق برای کانال های 
EIS 120 در بازار(

-مقاومت مکانیکی باال
-خم و برش آسان، نصب سریع، ساده و تمیز

-سطح عایق حفاظت کننده از آتش صاف و براق
-حذف ضرورت نگهدارنده های فوالدی عایق برای نگهداشتن کانال ها تهویه 

و دود 
-غیر سمی و فاقد مواد خطرناک برای سالمتی

-مقاومت قطعی نسبت به خوردگی های بیولوژیکی )قارچ ها، باکتری ها(

 ورق های مقاوم در برابر حریق 
MCR SILBOARD
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید Special News
اخبــار تخـصصـی
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فصل ٥: تبیین و اعمال حفاظت در قبال حوادث
5.1 کلیات: تبیین و انتخاب سیستم های حفاظتي می بایست براساس ارزیابي ریسک حریق باشد. این 
فصل حوادث آتش سوزی و انفجار در نیروگاه هاي با سوخت فسیلي را تبیین کرده و معیارهاي حفاظتي 

را توصیه می کند.
5.2. تحویل سوخت گاز: سیستم ذخیره و لوله کشی های منطقه براي تزریق گاز در حالت گازي یا مایع 

با NFPA 54 مطابقت داشته باشد. 
5.2.2. شیر اصلي و جرقه زن گاز باید در نزدیکي دیواره خارجي قرار داشته باشد. شیر باید به هر دو 
قابلیت بسته شدن در محل و از راه دور)از اتاق فرمان( مجهز باشد. شیر باید در حالت قطع نیروي 

الکتریکي یا نیوماتیک )بادي( در حالت بسته قرار گیرد.
5.2.3. تجهیزات الکتریکي در مناطقي که بالقوه مخاطره آمیز هستند، بایستی براساس بندهای 5.0 و 5.1 

مربوط به NFPA 70 طراحی و نصب شوند.
5.3. تحویل سوخت سنگین )مایع(:

5.3.1. تمهیدات ذخیره، پمپاژ سوخت و لوله کشی مربوطه باید با NFPA 30  مطابقت داشته باشد.
5.3.2. هیترهاي داخل مخزن که قابلیت پمپاژ سوخت را برقرار می نمایند، باید به دماسنج هائي مجهز 

باشند که قبل از داغ شدن سوخت، هشدار الزم را به مراکز تجمع بدهند.
5.3.3. هیترهاي مخزن سوخت که در بیرون نصب شده اند، باید با سوئیچ جریاني مرتبط باشند که در 

هنگام قطع جریان سوخت، هیتر را از مدار خارج کنند.
5.3.4. عملیات پرکردن مخزن باید طوري کنترل شود تا از سرریز جلوگیري کند. 

5.3.5. هنگامی که عملیات تخلیه سوخت در جریان است، ایستگاه تخلیه باید به پرسنلي که آموزش 
مناسب را در زمینه بهره برداری تجهیزات پمپاژ، شیرها و حفاظت از حریق دیده باشند، مجهز باشند.

5.3.6. تأسیسات پمپاژ نباید در داخل زهکش های مخزن نصب شوند.

محسناحمدیانی
مشاور، مدرس و ممیز سیستم های ایمنـی
mohsenahmadiani@yahoo.com
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بالقوه  مناطق  در  الکتریکي  تجهیزات   .5.3.7
مخاطره آمیز، باید براساس NFPA30 طراحي و 

نصب شوند.
بخارهاي  تجمع  از  جلوگیري  براي   .5.3.8
براي  محفظه  داخل  پمپاژ  تجهیزات  اشتعال زا، 
پمپاژ مایعات باید حداقل یک فوت مکعب هواي 
خروجي را به ازاء هر فوت مربع مساحت تأمین 

نماید. لیکن کمتر از Ft3/min 150 نباشد.
5.3.9. حفاظت در مقابل آتش سوزی:

در  که  مایع  سوخت  پمپاژ  تجهیزات   .5.3.9.1
داخل محفظه نصب شده یا تجهیزات گرمایشي 
سوخت یا هر دو، باید بوسیله اسپرینکلر کف- 
آب محافظت شوند. سیستم های اطفای حریق با 
پودر شیمیائي خشک می تواند در مناطقي بکار 
رود که فاقد منابع جرقه زنی مجدد باشند. نظیر: 

خطوط بخار یا سطوح داغ بویلر
5.3.9.2. پیش بینی سیستم های کف براي حفاظت 
مخزن باید در ارزیابي مخاطره آتش سوزی ضمن 
ارزش  مهم،  تجهیزات  سایر  با  تماس  مالحظه 
تولید و قابلیت تأمین مجدد مورد مالحظه قرار 

گیرد.
5.5.3. پمپ های تغذیه بویلر: 

توربیني  پمپ های  شمول  و  پوشش   .5.5.3.1
روغن کاری،  خطوط  شامل  باید  بویلر  تغذیه 
یاتاقان ها و مخازن روغن باشد. تخلیه اتفاقي آب 
به نقاطي از یاتاقان هاي و قطعات داغ توربین باید 
این  لزوم،  گیرد. درصورت  قرار  مورد مالحظه 
مناطق می تواند امکان حفاظت بوسیله حفاظ ها 
داشته  را  فلزي  پوشش  با  پوسته  عایق کاری  و 
باشد. پمپ های تغذیه بویلر که داراي محرک 
الکتریکي هستند و حوادثي در روغن روغن کاری 
یا هیدرولیک آنها محتمل است، می تواند حفاظتي 
را بسته به میزان روغن، فشار روغن یا تماس 

تجهیزات دیگر الزم داشته باشد.
5.5.3.2. روغن هیدرولیک و فرایند روغن کاری 
که با توربو فیدپمپ ها همراه است باید در مقابل 
حوادث حفاظت شود. استفاده از روغن ضدحریق 
قبال  در  حفاظت  سیستم های  به  نیاز  می تواند 

آتش سوزی را منتفي کند.

٥.6. دود 
IDFan  .5.6.1.2 ها، FDFan ها و GRFan ها 
باید از سیاالت ضد آتش سوزی بعنوان محرک 

هیدرولیکي استفاده نمایند.
5.6.2. ژونگستروم ها )پیش گرمکن هاي هوا(

هوا،  پیش گرمکن هاي  در  آتش سوزی    .5.6.2.1
قابل  مواد  مالحظه  قابل  مقادیر  تجمع  از  بعد 
بسکت هاي  سطوح  روی  بر  نیم سوخته  احتراق 
مربوطه ایجاد شده که خود ناشي از احتراق ناقص 
سوخت در بویلر است. بیشترین احتمال احتراق 

ناقص در خالل راه اندازی است.
همچنین می تواند در طي تغییر بارها، پریودهاي 
احتراق یا بهره برداری نرمال با احتراق ناپایدار یا 

با نسبت باالي سوخت به هوا رخ دهد.
5.6.2.2. آتش سوزی های پیش گرمکن بهنگام 
احتراق با انواع سوخت رخ داده است. بیشترین 
حالت آتش سوزی هنگام احتراق سوخت مایع یا 
در فاصله کوتاهي بعد از تغییر سوخت از مایع به 

زغال رخ داده است.
در  باید  حرارت  درجه  سنسورهاي   .5.6.2.3
هوا  و  دود  براي  خروجي  و  ورودي  کانال های 
در نظر گرفته شود. آالرمي باید در اتاق کنترل 
پیش بینی شود تا هنگامي که درجه حرارت  هوا 
از  باالتر  سانتی گراد  درجه   28 حد  به  دود  یا 
درجه حرارت کاری نرمال می رسد، هشدار دهد. 
سنسورهاي درجه حرارت به تنهائي براي هشدار 
کافی  گرمکن  پیش  در  آتش سوزی  موقع  به 
نیست. در پیش گرمکن هاي هواي بزرگ، جریان 
هوا بقدر کافی باالست. بطوري که آتش سوزی 
قبل از افزایش دما تا حد هشدار به اپراتور، کاماًل 
براي عکس العمل  گسترش می یابد. زمان الزم 
و خسارت جدي  می یابد  کاهش  بسیار  اپراتور 
آشکارساز  سیستم  نصب  شود.  ایجاد  می تواند 
تا  دهد  امکان  اپراتورها  به  می تواند  خاص 
آتش سوزی را بسرعت کشف کند، پیش گرمکن 
سیستم  و  نماید  باز  را  تخلیه ها  کند،  ایزوله  را 

پاشش آب را فعال کند.

مالحظات:
بکار  امروزه  که  خاص  آشکارساز  سیستم های 

می رود، عبارتند از:
- سیستم های آشکارساز مادون قرمز براي کنترل 

سطوح روتور یا استاتور
- آشکارسازهاي نوع خطي بین بسکت هاي وسط 

و سمت سرد
5.6.2.4. حداقل یک کانال مشاهده باید در کانال 
ورودي یا خروجي دود و هوا در نظر گرفته شود. 
پیش گرمکن هاي بزرگ ممکن است به بیش از 

یک کانال مشاهده نیاز داشته باشد.
شده  جانمائي  طوري  باید  مجاور  کانال های 

باشند که براي مشاهده سطح روتور یا استاتور 
قابل دسترسی باشد.

5.6.2.5. سیستم آبپاش دستي باید براي حفاظت 
سیستم  شود.  گرفته  نظر  در  استاتور  یا  روتور 
آبپاش باید قابلیت فعال شدن از اتاق فرمان یا 
در محل یا هر دو را داشته باشد. هنگامیکه روتور 
یا استاتور افقي باشد، پاشش آب به سطح باالئي 
می یابد.  تمامي سطح جریان  به  وزن  اثر  تحت 
می شود.  توصیه   41  L/sec.m2 دانسیته  حداقل 
هنگامیکه روتور یا استاتور عمودي باشد، پاشش 
آب باید به هر دو سمت صورت گیرد تا در هر 
دو سمت نفوذ کافی بدست آید. حداقل دانسیته 

L/sec.m2  2 توصیه می شود.

5.6.2.6. مجرای دسترسي براي کاربرد جریان 
و  پیش بینی  باید  سریع  دسترسي  و  شلنگ ها 
طراحي شود. حداقل یک مدخل باید براي 3 متر 
قطر روتور یا استاتور باید در نظر گرفته شود. 
براي پیش گرمکن هاي هوا با محور افقي، مدخل 
باید در هر دو سمت روتور یا استاتور در نظر 
گرفته شود. براي نوع عمودي، مداخل دسترسي 
باید در باالي روتور یا استاتور در نظر گرفته شود 
با یک مدخل در پائین براي گرمکن هاي زیر 6.1 
متر قطر  دو مدخل در پائین براي گرمکن هاي 

6.1 متر قطر  یا بیشتر.
5.6.2.7. مسیر تخلیه باید پیش بینی شود تا آب 
را از سطح سالم جدا نماید. مسیرهای تخلیه از 
گرمکن هاي هوا، کانال ها یا هر دو مسیر باید قابل 
دسترس یا قابل کنترل توسط شیرهاي که از دور 

بهره برداری می شوند، باشند.
5.6.2.8. یک سوئیچ با سرعت صفر با آالرم در 
از  یا محور خروجي  باید در محور  اتاق کنترل 

کوپلینگ ها جعبه دنده در نظر گرفته شود.
یا  روتور  توقف  از  صفر  سرعت  آالرم  یک 
خروجی های هوا هشدار می دهد. این امر می تواند 
بعلت اشکال موتور محرک یا کوپلینگ باشد که 
منجر به اورهیت شدن بخشي از روتور یا استاتور 
منجر  آتش سوزی  به  می تواند  که  شد  خواهد 
شود، توقف همچنین می تواند از درجه حرارت 
باال که در اثر آتش سوزی ایجاد می شود ناشي 
شده که باعث می گردد که روتور به پوسته یا 

خروجی های هوا به استاتور درگیر شود.
5.6.6. دودکش ها

5.6.6.1. غالف های غیرقابل احتراق درصورت 
امکان باید بکار رود.

5.6.6.2. مواد قابل احتراق نباید در فضای بین 
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پوسته بتوني و غالف جمع شود مگر آنکه غالف 
بطور کامل توسط سپر آتش حفاظت شود. سپر 
می تواند از نوع آتش دو ساعته یا یک ساعته باشد 
درصورتی که حفاظت پاششي اتوماتیک در نظر 

گرفته شده باشد.

٥.7.  توربین - ژنراتور:
5.7.1. سیستم هیدروژن 

5.7.1.1. کلیات
5.7.1.1.1. براي سیستم های ذخیره هیدروژن به 

NFPA 50A مراجعه شود.
که  هیدروژن  سیستم های  مجموعه   .5.7.1.1.2
یا یک چند ژنراتور را تغذیه می کند، باید مجهز 
به شیرهاي اتوماتیک در نقطه تغذیه باشد که 
در نقاط پرکردن ژنراتور یا از اتاق کنترل قابل 
کار باشد. این امر امکان تخلیه عمده هیدروژن 
را درصورت نشتي از لوله کشي داخل نیروگاه به 

حداقل می رساند.
از  باید  هیدروژن  لوله کشي  مسیر   .5.7.1.1.3
تجهیزات  شامل  مناطق  یا  و  حادثه ساز  مناطق 

بحراني اجتناب نماید.
5.7.1.2. پمپ های روغن آب بندی هیدروژن 

5.7.1.2.1. پمپ های روغن آب بندی بطور سري 
با منابع تغذیه جداگانه براي قابلیت اطمینان کافي 

تأمین روغن آب بندی باید پیش بینی شود.
5.7.1.2.2. درصورت امکان مدارهاي الکتریکي 

براي پمپ های سري در ناحیه توربین - ژنراتور باید در کانال زیرزمیني خوابانده شده یا با پوشش ضد 
آتش مجهز باشد تا امکان مخاطره براي پمپ ها در نتیجه آتش سوزی، توربین - ژنراتور به حداقل برسد.
5.7.1.4. یک قطعه فلنج دار یا آرایش معادل باید تأمین شود تا امکان تخلیه هیدروژن را تا هنگامیکه 

ژنراتور براي تعمیرات، باز می شود فراهم کند.
5.7.1.6. آالرم هایی در اتاق کنترل باید پیش بینی شود تا شرایط غیرعادي فشار، درجه حرارت و 

درصد هیدروژن در ژنراتور را نشان دهد.
5.7.1.7. خطوط هیدروژن نباید به داخل اتاق کنترل لوله کشی شود.

به مکان مناسبي  یابد که مستقیماً  باید طوري آرایش  5.7.1.8. شیر تخلیه آشغال های هیدروژن 
در بیرون تخلیه کند. شیر تخلیه باید از اتاق فرمان یا مکان قابل دسترسی در هنگام آتش سوزی 

توربوژنراتور قابل عمل باشد.
5.7.2.  سیستم کنترل هیدرولیک:

5.7.2.1. سیستم کنترل هیدرولیک باید از سیال مقاوم در قبال آتش سوزی استفاده نماید. 
5.7.2.2. سیستم های اطفاء حریق، هنگامیکه براي تجهیزات کنترل هیدرولیکي موردنیاز باشند باید 

شامل مخزن و شیرهاي توقف، کنترل و توقف و بازگرمکن باشند.
5.7.3. سیستم های روغن روغن کاری:

5.7.3.2. مخازن روغن روغن کاری توربین باید به ونت بخار که به مکان مطمئني در بیرون تخلیه 
می کند، مجهز باشد.

5.7.3.4. تمام لوله کشي روغن که مرتبط با توربین - ژنراتور هستند باید به قسمي طراحي و نصب شده 
باشند که امکان آتش سوزی روغن را درصورت ارتعاش جدي توربین به حداقل برساند.

5.7.3.5. طراحي و نصب لوله کشي باید تمهیدات حفاظتي زیر را مدنظر قرار دهد:
-  ساختار جوشکاري شده:

ساختار حفاظتي لوله درحالیکه خط تغذیه تحت فشار در داخل خط برگشت واقع شده یا در لوله 
جداگانه که به داخل مخزن تخلیه می شود.

- لوله کشی روغن جدا یا در زیر لوله کشی بخار یا قطعات فلزي باشد.
یا  لوله کشی روغن  یا نزدیکي  یا قطعات فلزي در زیر  لوله کشی بخار  - عایق کاری مناسب براي 

یاتاقان های توربین
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و  کندانسور  شکن  خالء  شیر  مانور   .5.7.3.6
ترجیحًا  دور،  از  روغن کاری  روغن  پمپ های 
خالء  شکستن  است.  مطلوب  کنترل  اتاق  از 
را  توقف روتور  بطور مشخص زمان  کندانسور 
کاهش می دهد و لذا درصورت بروز نشتي، تخلیه 

روغن را محدود می نماید.
5.7.3.7. کابل مربوط به بهره برداری پمپ های 
روغن روغن کاری باید از مجاورت آتش حفاظت 
کابل  شامل جداسازي  می تواند  حفاظت  گردد. 
پمپ های روغن dc و ac یا اعمال پوشش مقاوم 

در مقابل آتش سوزی یک ساعته باشد.
5.7.4.  حفاظت در قبال آتش:

5.7.4.1. منطقه توربین - ژنراتور 
سالن  کف  زیر  در  مناطق  تمام   .5.7.4.1.1
معرض  در  که  ژنراتور   - توربین  بهره برداری 
جریان روغن، پاشش روغن یا تجمع روغن است 
باید مجهز به پاشنده اتوماتیک سیستم پاشنده 

کف- آب باشد.
باالي کف  در  روغن کاری  لوله های   .5.7.4.1.2
پاشنده  توسط  باید  توربین  بهره برداری  سالن 
در  که  را  مناطقي  که  شود  حفاظت  اتوماتیک 
می دهد.  پوشش  هستند،  روغن  تجمع  معرض 
سیستم پاشنده باید با دانسیته L/secm2 2 طراحي 

شود.
سیستم های  سالن،  کف  باالي  در   .5.7.4.1.4
پاششي واقع در سقف ممکن است براي حفاظت 
تجهیزات و متعلقات واقع در کف نسبت به آتش 

مؤثر نباشد، به لحاظ ارتفاع سقف ها.
5.7.4.1.6. تجهیزات الکتریکي در ناحیه تحت 
نوع  از  باید  کف-آب  با  آب  سیستم  پوشش 
محصور باشد یا در غیر اینصورت طوري حفاظت 
شود که صدمه ناشي از آب را درصورت فعال 

شدن به حداقل برساند.
باید  ژنراتور   - توربین  یاتاقان هاي   .5.7.4.2
بوسیله سیستم پاشنده بطور دستي یا اتوماتیک 
که از نازل های جهت دار استفاده می کند، حفاظت 
شود. سیستم های حفاظتي آنها در مقابل آتش 

باید براي دانسیته L/secm2 17 طراحي شود.
5.7.4.2.2. تخلیه تصادفي آب روي یاتاقان ها و 
قطعات داغ توربین باید مدنظر باشد. درصورت 
و  سپرها  توسط  می توانند  مناطق  این  لزوم 

عایق بندی با پوشش فلزي حفاظت گردند.
نصب  آبرسانی  دستی  سیستم  اگر   .5.7.4.2.2
شود، کاربرد سیستم اطفاء حریق گازي اتوماتیک 

تکمیلي باید مورد مالحظه قرار گیرد.

  CO2 5.7.4.3. تحریک: ناحیه داخل پوسته سیستم تحریکي که مستقیماً وصل شده باید با سیستم
اتوماتیک سیالبي حفاظت شود. 

مخاطره  ارزیابي  براساس  باید  کثیف  تا  تمیز  روغن  ذخیره  مناطق  روغن:  ذخیره  نواحي   .5.7.4.4
آتش سوزی حفاظت شوند. این ناحیه عموماً نشان دهنده بزرگ ترین ذخیره متمرکز در نیروگاه است. 
طراح باید بعنوان حداقل، نصب سیستم های حفاظتي اتوماتیک در قبال آتش و الزامات تهویه و تخلیه 

را مدنظر قرار دهد.

٥.8. تجهیزات الكتریكي
5.8.1. اتاق های کنترل، کامپیوتر و ارتباطات:

5.8.1.1 اتاق های کنترل، کامپیوتر و ارتباطات باید با الزامات  NFPA75 انطباق داشته باشد.  
5.8.1.2. یک سیستم آشکارساز دود باید در سرتاسر این اتاق ها در باالي سقف هاي معلق که مواد 
قابل احتراق نصب شده و زیر کف های برجسته اتاق نصب گردد. در جایي که تنها مواد قابل احتراق 
در باالي سقف کاذب، کابل ها داخل مجراها باشند و از فضا براي برگشت هوا استفاده نمی شود، می توان 

آشکارسازهاي دود را حذف کرد.
5.8.1.3. یک سیستم آبپاش براي اتاق های کامپیوتر یا ارتباطات در طي ارزیابي خطر آتش سوزی باید 
مدنظر قرار گیرد. مضافاً سیستم های اطفاء حریق گازي سیالبي باید براي مواضع زیر کف های برجسته 
که حامل کابل ها هستند یا مواضعي که شامل تجهیزات با ارزش یا بحراني براي تولید برق هستند، در 

نظر گرفته شود.
5.8.1.4. مسیرهاي کابلی که به اتاق کنترل ختم نمی شوند نباید از اتاق مذکور عبور نمایند.

5.8.2. اتاق پخش کابل و تونل های کابل
5.8.2.1. اتاق و تونل های مذکور باید با آبپاش اتوماتیک یا سیستم های اطفاء گازي اتوماتیک حفاظت 

شود.
5.8.2.2. اتاق ها و تونل های مذکور باید با سیستم آشکارساز حریق با اخطار زودهنگام مجهز باشد.

5.9.6. بویلرهاي کمکی:
5.9.6.2. بویلرهاي کمکی با سوخت سنگین گاز یا ذغال سنگ که در داخل محوطه نیروگاه اصلي نصب 

می شوند باید بوسیله آبپاش اتوماتیک یا سیستم های پاششي کف – آب حفاظت شوند.



آگاه سازی آالرم استانداردشده، به افراد مسئول جهت ایمنی ساختمان اجازه می دهد 
تصمیمات درست را سریع تر اخذ نمایند. اینترفیس نرم افزار VENO، واضح و گویا 
عملکرد است.  طراحی شده  کاربر،  استفاده  سادگی  حداکثررسانی  به  و جهت   بوده 

“drag and drop” ساده، اجازه می دهد تا VENO را در حالت ویرایش بسادگی تنظیم 
نمایید. همچنین، با استفاده از آیکون های بزرگ، کارکردن در صفحه نمایش لمسی را 

بیشتر تسهیل نموده و امکان کار همزمان در چندین مانیتور را نیز فراهم می آورد.

:)Alarm Notification( آگاه سازی آالرم
اجازه  و  بوده  تمامی سیستم ها  از  وارده  و کنترل آالرم های  بازبینی  به  قادر   VENO
می دهد پاسخ به رخدادهای نیازمند مداخله کاربر، سریع تر ارائه شود. یک آگاه سازی 
آالرم در نوار باالیی با اطالعات جزئی پدیدار می گردد که شامل آن سیستم و تجهیز 
مشخص آن می باشد. اپراتور می تواند نوار عمودی را حرکت داده یا آالرم ها را براساس 

تجهیزات، اولویت ها، زمان و یا انواع، فیلتر نماید.

ساختمان،  یک  در  نصب شده  حفاظتی  ایمنی-  سیستم  هر 
فراهم  را در حوزه شرایط خود  اطالعات  از  متفاوتی  انواع 
عملکرد  وضعیت  از  کاملی  تصویر  که  بگونه ای  می آورد 
آن، تنها پس از تجمیع اطالعات دریافتی از تمام سیستم ها 
چنین  همگام سازی  و  گردد. خالصه سازی  آرشیو  می تواند 
حجم عظیمی از داده، خصوصاً در مورد سیستم های پیشرفته 
نرم افزار VENO، سیستم اعالم  اغلب بسیار مشکل است. 
حریق )POLON-ALFA(، سیستم دوربین مداربسته، سیستم 
هشدار سرقت، سیستم کنترل دسترسی و سایر سیستم ها 
را یکپارچه سازی نموده و لذا درجه باالیی از حفاظت را در 

تأسیسات به نسبت تک تک سیستم ها تضمین می نماید.

یک اینترفیس مشترک برای تمامی سیستم ها:
در  ایمنی  مدیریت  از  باالیی  بهره  مدیریتی،  نرم افزار  یک 
درون ساختمان را تضمین می نماید. اپراتور که داده ها را از 
تمامی تجهیزات و سیستم ها بطور همزمان دریافت می نماید، 
می تواند بطور دقیق علت هشدار را تعیین کند و اقدام الزم 
را در آن وضعیت صورت دهد. یک اینترفیس مشترک و 

VENO
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پس از تأیید رؤیت آگاه سازی، توسط اپراتور، پیام مربوطه ناپدید می شود. 
در صورت نیاز، اپراتور می تواند توضیح خود را به هر آالرم اضافه نماید. 
همچنین آالرم بوسیله یک فعال سازی در پنل مربوطه و تغییر رنگ ها و 

چشمک زدن یک آیکون مناسب مشخص می شود.

رابط گرافیکی ساختمان:
کار با نرم افزار VENO از پیاده سازی تصویرسازی چندسطحی از ساختمان 
در حال پایش توسط مدیر سیستم آغاز می گردد. نرم افزار امکان افزودن 
نقشه ها، پالن های 2 بعدی و 3 بعدی و یا تصاویر ساختمان را دارا می باشد. 
ساختمان های  و  مجتمع  یک  کامل  تصویر  بارگذاری  امکان  همچنین 
مستقل آن، بهمراه طبقات و اتاق ها نیز وجود دارد. جزییات گرافیکی با 
نیازمندی های مدیر سیستم تعیین می شود و VENO محدودیتی در آن 
ندارد. ناوبری رابط گرافیکی ساختمان به کمک نمایش تمام صفحه آسان 
بوده و امکان بزرگ نمایی داخلی/خارجی بخش های منتخب صفحه در همان 

پنل وجود دارد.

یا  تمام  به  اپراتور می تواند  تنظیم شده توسط مدیر،  به مجوزهای  بسته 
در  بعدی  گام  باشد.  داشته  دسترسی  منصوب  تجهیزات  از  بخش هایی 
پیکربندی VENO، تعیین آیکون های تعاملی با تمامی تجهیزات در حال 
کار در ساختمان و قرار دادن آن ها در رابط های گرافیکی اجرا شده قبلی 
 ،CCTV می باشد. اپراتور می تواند تمامی تجهیزات در حال کار سیستم های
اعالم حریق، هشدار سرقت، کنترل دسترسی و سایر آن ها را بر روی یک 
دهد.  آسان تر صورت  را  رخدادها  مدیریت  و  مشاهده  گرافیکی،  محیط 
آیکون ها می توانند از یک کتابخانه آماده استفاده انتخاب شده و یا آنکه 

اپراتور، آیکون های خودش را اضافه نماید.

جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان 
فروش شرکت مهندسی نوین راهكار به 

شماره 86020347 تماس بگیرید
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چكیده
دنیای امروز ما تحت تأثیر رشد سریع شهرنشینی و تبدیل شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ 
و پیچیده می باشد. افزایش جمعیت در شهرها که تابعی از رشد جمعیت ساکن در شهرها و 
مهاجرت از روستاها و شهرهای دیگر می باشد، افزایش تعداد سفرهای شهری به دلیل وجود 
جهت  الزم  فرهنگ سازی  عدم  همچنین  و  خودرو  داشتن  اختیار  در  جهت  بسیار  تسهیالت 
جلوگیری از سفر خودروهای تک سرنشین و ترویج استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی و در 
نهایت شبکه حمل ونقل و معابر شهری که رشد توسعه آن هیچگونه تناسبی با افزایش تولید 
و واگذاری تعداد خودروها در جامعه نداشته است شرایط بسیار پیچیده ای را در کالن شهرها 
به وجود آورده است. در این شرایط پیچیده مدیریت شرایط اضطراری از هر نوعی که باشد 
)حادثه، سانحه، بال، بحران و فاجعه( از اهمیت خاصی برخوردار است؛ اما مسئله این است که 
در کالن شهرها و کریدورهای شهری خصوصًا در زمان های خاص )تحت تأثیر پیک ترافیک( 
حمل ونقل زمینی بسیار مشکل می گردد. در چنین شرایطی استفاده از سیستم های هوشمند و 
فناوری اطالعات و ارتباطات متناسب با موضوع می تواند نه تنها کمک نماید تا بتوان عملیات 
را به نحو مطلوب به نتیجه رساند بلکه سرعت عملیات را چند برابر نموده و تیم های عملیاتی 
با مسیرهای بسته تالقی نمی کنند و می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه 
رسانده و با انجام عملیات تخصصی سریع، خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش دهند.

در این مقاله در ابتدا به اهمیت مسیریابی پرداخته و در ادامه به تأثیرات فناوری اطالعات و 
ارتباطات در مدیریت بهینه شرایط اضطراری و افزایش سرعت عملیات بگونه ای می پردازیم 

که قابلیت الگوگیری در مناطق مختلف جهان با ویژگی های مشترک را داشته باشد.

مقدمه
در دنیای کنونی به دلیل سرعت رو به تزاید فعالیت های شهری، رخدادها در مدت زمانی 
اندک و با حداکثر سرعت، قابلیت تبدیل شدن از یک حادثه کوچک به یک فاجعه غیرقابل 
تصور را دارند. لذا انجام اقدام مقتضی در زمان مقتضی و مکان مناسب می تواند از ضربات 

غیرقابل تصور و جبران ناپذیر جلوگیری نماید.
عمومًا پس از اعالم بروز حادثه، مهم ترین موضوع برای تیم امداد، اطالع از وضعیت ترافیکی 
برای  ترین مسیر  ترافیک  انتخاب کوتاه ترین و کم  و  تا محل حادثه  امداد  از مرکز  مسیرها 
انجام  زمینه  این  در  فراوانی  مطالعات  اخیر  سال های  در  می باشد.  حادثه  محل  به  رسیدن 

بیژن یاور
استاد دانشگاه، دستیار تحقیقات، دانشجوی دکترای مدیریت 
دانشگاه  انسانی  مدیریت  و  سازمانی  رفتار  گرایش  بازرگانی 
عالمه طباطبایی و عضو همكار انستیتو مدیریت بحران کشورهای 

)DMISA( جنوب آفریقا
yavar637@gmail.com

محمود شیرچی
دانشجوی کارشناس ارشد پیشگیری و کاهش اثرات زلزله مرکز 
آموزش عالی علمی کاربردی سوانح طبیعی، دانشگاه جامع علمی 

)UAST( کاربردی
m.shirchi@gmail.com

تـأثیـر 

فناوری اطالعات 
و ارتباطات

در مدیریت بهینـه بحران و افـزایـش 
سرعت عملیات نیروهای امدادی 

48IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 38  Jan. 2018                                1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 38   دی ماه

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی



از  استفاده  است.  نیز حاصل شده  قابل توجهی  پیشرفت های  و 
مهم  دستاوردهای  این  از  یکی  ترافیک  کنترل  و  پایش  شبکه 
به  اما  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  دنیا  در  که  می باشد 
باشد.  نظر  مورد  زمینه  در  ما  نیاز  جوابگوی  نمی تواند  تنهایی 
در  تکنولوژی  و  علم  پیشرفت چشمگیر  با  امروزه  خوشبختانه 
زمینه های مختلف اطالعات و ارتباطات مواجه هستیم که این 
موضوع می تواند کمک شایان توجهی در حل مشکالت ترافیکی 
و امدادرسانی به موقع باشد. یکی از روش های بسیار مهم که 
کاربرد فراوانی نیز در صنعت ترافیک و حمل ونقل پیدا نموده 
است، استفاده از مسیریابی هوشمند می باشد. با استفاده بهینه 
از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای مسیریابی 
هوشمند می توان مسیر بهینه )کوتاه ترین و کم ترافیک ترین( 
را در کمترین زمان ممکن در اختیار تیم اطفا و امداد و نجات 
استفاده  با  هیبریدی  روش های  از  استفاده  همچنین  داد.  قرار 
ابزار و امکانات پیشرفته گامی به جلو برای  از  از مجموعه ای 

توسعه پایدار می باشد.
موانعی که باعث ترافیک سنگین می گردد:

موانع پیش رویی که می تواند راه را بسته و حرکت نیروهای 
امدادی به سمت محدوده حادثه دیده و صحنه سانحه را مسدود 

نموده یا کند نمایند، عبارتند از:
1- تصادفات

2- شرایط اضطراری در شبکه حمل ونقل )حوادث، سوانح، بالیا، 
بحران ها و فجایع(

3- عملیات راه سازی و مسیرهای در دست تعمیرات
4- عملیات بازسازی و نوسازی تأسیسات زیربنایی

5- اصالح هندسی راه
6- ترافیک سنگین صبحگاهی و عصرگاهی برای نقل و انتقال 

کارکنان شرکت ها، ادارات و سازمان ها

7- ترافیک در اثر موارد پیش بینی شده )نمایشگاه ها، همایش ها و موارد اینگونه(
8- ترافیک سنگین در اثر رویدادهای تصادفی و پیش بینی نشده

)Sudden and Unplanned VIP Event)
9- مواردی که در اثر عدم محاسبه سفرسازی کاربری اراضی ایجاد شده است.

ترافیک های خاص  معینی  اماکن خاص که در زمان های  10- سفرسازی های 
ایجاد می نماید )مانند: فرودگاه ها، رستوران های خاص، فروشگاه ها و پاساژهای 

خاص و ...( که حتی االمکان باید سعی شود بر پیک ترافیک بارگذاری نگردد.

تكنولوژی های جدید در خدمت مدیریت بحران
امروزه شاهد پیشرفت های چشمگیری در عرصه تکنولوژی ارتباطات هستیم. از 
کابل های ارتباطی با کیفیت باال )مسی و فیبر نوری( گرفته تا فناوری هایی نظیر 
دریافت و ارسال اطالعات بر بستر سریع و امن ماهواره ای و موبایلی، بی سیم، 

Wi-Fi اینترنت و
هر یک از این تکنولوژی ها را می توان در بحث مدیریت بحران شرایط اضطراری 
بکار گرفت و سیستمی کارآمد و فعال را طراحی و پیاده سازی نمود. بطور مثال 
در صورتیکه بخواهیم انتقال اطالعات تصویری از دوربین های پایش ترافیکی که 
بصورت گسترده در سطح شهر نصب می شوند را بوسیله کابل به مرکز کنترل 
انجام دهیم، کاری بسیار پرهزینه خواهد بود. ولی استفاده از فناوری وایرلس در 

انتقال اطالعات، این مشکل را به نحو شایسته ای برطرف نموده است. 
 )Automatic Vehicle Locating) AVL بکارگیری تکنولوژی مکان یابی خودکار خودرو
این  که  می باشد  امکان پذیر  موبایلی  یا  و  ماهواره ای  ارتباطات  طریق  از  تنها 
امر را بسیار ساده نموده است. از طرفی هر روزه شاهد پیشرفت در طراحی 
سخت افزارها و پردازشگرهای قدرتمندتر در صنعت رایانه هستیم. در نتیجه با 
پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ظهور تکنولوژی های جدید لزوم به روز نمودن 

سیستم های مورد استفاده و یا بازطراحی آن ها به خوبی احساس می شود.

روش های مسیریابی
با ظهور سخت افزارهای قدرتمندتر که توان پردازش اطالعات باالتری نسبت 
به قبل دارند، کار برای برنامه نویسان بسیار آسان تر شده است. به این خاطر 
که سرعت پردازش الگوهای برنامه نویسی پیچیده بسیار باال رفته و در نتیجه 
متفاوت تری  الگوریتم های  و  بیشتر  متغیرهای  تعداد  برای  را  نرم افزار  می توان 
تهیه نمود. یکی از این مسائل، تهیه الگوریتمی برای مسیریابی با وارد نمودن 
حداکثر تعداد مجهوالت و مفروضات در مسئله می باشد که معموالً حل این گونه 
مسائل وقت زیادی می طلبد. از مسیریابی در بسیاری از نرم افزارهای مهم در 
 ، Global Positioning System )GPS( زمینه سیستم تعیین موقعیت جهانی
 Logistics لجستیک ، Robotics رباتیک ، Video Games بازی های ویدیویی
در  اجرا  قابل  که   Crowed Simulation ازدحام  یا  جمعیت  شبیه سازی  و 
می باشد،   Real Time لحظه  در  و   Dynamic پویا   ،  Static ایستا  محیط های 
به عنوان عنصری اساسی استفاده می گردد. هر چند در طول بیست سال گذشته 
برای توسعه و بهبود دقت و کارایی تکنیک های مسیریابی تالش هایی صورت 
گرفته است، اما برای رسیدن به یک تکنیک کارا و مناسب و رفع مشکالت 
هنوز نیاز به تحقیقات بسیار و توسعه تکنولوژی های موجود می باشد. در حال 
حاضر مهم ترین محدوده ای که دغدغه ها را معطوف خود نموده است، تدارک 

مسیرهای با کارایی باال و واقع بینانه برای کاربران می باشد.
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پیشنهاد طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند 
هدایت تیم های اطفاء و امداد و نجات

نیازی  به موارد فوق الذکر و احساس  توجه  با 
نجات  و  امداد  مراکز  تجهیز  زمینه  در  که 
)مراکز آتش نشانی(  اطفاء  یا  )اورژانس 115( 
می توان  دارد،  وجود  پیشرفته  سیستم های  به 
"طرح سیستم هوشمند هدایت تیم های امداد 

و نجات و اطفاء" را ارائه نمود.
این سیستم از پنج قسمت تشکیل می شود:

1- سنسورها Sensors )حسگرها( و نمایشگرها
پایش  دوربین های  شامل  می توانند  حسگرها 
نمایشگرها  و   GPS ماژول های  و  ترافیکی 
می توانند شامل چراغ های راهنمایی و تابلوهای 
در  راهنمایی  و  وضعیت  اعالن  الکترونیک 

تقاطع ها و مسیرها باشند.
2- واحد پردازش مرکزی )سخت افزار و نرم افزار(

یک  می تواند  آتش نشانی  یا  امدادی  مرکز  هر 
داشته  مرکزی  پردازش  و  کنترل  رایانه  واحد 
امدادی  واحدها در مراکز  این  تقسیم  با  باشد. 
را  پردازش  سطح شهر می توان حجم عملیات 

رایانه  واحد  آن  نرم افزار  و  سخت افزار  برای 
و  کارایی  افزایش  آن  نتیجه  که  داد  کاهش 
سرعت در ارائه نتیجه مطلوب برای تیم امدادی 
تیم  برای  اینکه  به  توجه  با  البته  بود.  خواهد 
امدادی مسئله زمان امری بسیار مهم می باشد، 
که  قدرتمند  رایانه های  از  مجموعه ای  طراحی 
بتواند با سرعت و توان بسیار باال کار پردازش 

اطالعات را انجام دهد حیاتی می باشد. 
کارایی  که  نرم افزاری  طراحی  برای  همچنین 
الزم را در دریافت اطالعات ورودی، پردازش 
بسیار سریع، ارسال نتایج بدست آمده برای تیم 
امدادی، انجام تغییرات و کنترل های الزم داشته 
باشد، باید از الگوریتم ها و روش های مسیریابی 
Path Finding قدرتمند و بهینه استفاده گردد. 
نرم افزار باید توانایی تشخیص حادثه و وسعت 
با بهره گیری از قابلیت پردازش  ابعاد آن را  و 
تصویر Image Processing و بصورت کاماًل 
هوشمندانه داشته باشد. همچنین باید بتواند با 
تجزیه و تحلیل مسیرهای دسترسی )از مرکز 
سیار  واحد  که  محلی  نزدیک ترین  یا  و  امداد 

امداد یا اطفا مستقر می باشد تا محل حادثه( و 
میزان ترافیک در آن مسیرها، کوتاه ترین و کم 
بسیار  زمان  در مدت  را  مسیر  ترین  ترافیک 
کوتاه و از طریق سامانه های در اختیار، به واحد 

امداد اعزامی اعالم نماید.
3- سامانه دریافت و ارسال اطالعات

کابل  از  ترکیبی  یا  یکی  می تواند  سامانه  این 
ای،  ماهواره   ،  Wi-Fi رادیویی،  سامانه های  و 
اینترنت و موبایل باشد و وظیفه آن برقراری 
واحد   5 این  از  یک  هر  بین  مناسب  ارتباط 
است. با استفاده از این سامانه ها در مرحله اول 
را  ترافیک  پایش  می توان تصاویر دوربین های 
به مرکز کنترل ارسال نمود. مهم ترین مسئله 
در این قسمت استفاده از دوربین های پیشرفته 
و کیفیت باالست که بتواند در شرایط مختلف 
آب و هوایی و همچنین در طول روز و شب و 
بدون وقفه به کار خود ادامه دهد. زیرساخت ها 
برای ارسال تصاویر نیز باید به گونه ای باشد که 
بتواند پهنای باند الزم برای انتقال این حجم از 

اطالعات را تأمین نماید.
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4- سامانه کنترل هوشمند واحد مرکز
این سامانه قسمتی از نرم افزار است و وظیفه 
معابر شهری،  در  ترافیک  لحظه ای  پایش  آن 
پایش تیم های امداد سیار و اطالع از وضعیت 
آن ها در هر لحظه )در استراحت، آماده بکار، 
یا در حال انجام مأموریت(، رهگیری لحظه ای 
تیم )های( اعزامی، کنترل چراغ های راهنمایی 
برای  مسیر  نگه داشتن  باز  و  تقاطع ها  در 
از  نمونه ای  می باشد.  اعزامی  )های(  تیم  عبور 
سامانه های کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی 
و   SCATS ، PRODYN از  عبارتند  تقاطع ها 
مورد  مختلف  کشورهای  در  که   SCOOT

استفاده قرار می گیرند.
بروز  این سامانه می تواند در شرایط  همچنین 
حادثه در یک نقطه و جهت جلوگیری از ایجاد 
گره ترافیک در آن مسیر ، با اعالم و نمایش 
الکترونیکی،  بزرگ  تابلوهای  روی  موضوع 
دیگری  جایگزین  مسیرهای  به  را  رانندگان  

هدایت نماید.
5- سامانه ناوبری و تبادل اطالعات خودرویی

از  دریافتی  اطالعات  می تواند  سامانه  این 
برای رسیدن  بهینه  مرکز در خصوص مسیر 
به هدف را بصورت تصویری و در لحظه روی 
نمایشگر نصب شده در خودرو برای تیم امداد 
نمایش دهد. همچنین سیستم ارسال اطالعات 
لحظه ای- موقعیت  می تواند  آن  ای  ماهواره 

مکانی تیم را به مرکز ارسال نماید. همچنین 
این سامانه می تواند مجهز به کنترل لحظه ای 
شیرهای  مکان  نقشه  و  اطفاء  مواد  مخزن 
برای  مسیر  نزدیک ترین  و  آتش نشانی  آب 

دسترسی به آن باشد.

ITS قابلیت تعامل با سیستم حمل ونقل هوشمند
هدایت  هوشمند  سیستم  "طرح  حقیقت  در 
می توان  را  اطفاء"  و  نجات  و  امداد  تیم های 
هوشمند  حمل ونقل  سیستم  برای  مکملی 
در  هوشمند  حمل ونقل  سیستم  دانست. 
و  ارتباطات  از  هدفمند  »استفاده  حقیقت 
سیستم  خلق  برای   )ICT( اطالعات  فناوری 
تعریف  حمل ونقل«  در  ایمن تر  و  کارآمد 
بکارگیري  این که  با  کلي،   بطور  می شود. 
براي  هوشمند«  حمل ونقل  »سیستم هاي 
جزو  همواره  و  است  هزینه بر  بسیار  دولت ها 
پروژه هاي عظیم به شمار مي رود، اما سودهاي 
و  سوخت  مصرف  کاهش  چون  آشکاري 

انرژي و سودهاي نهفته اي چون کاهش زمان 
زیست،  محیط  آالیندگي  سفر،  کاهش  مؤثر 
افزایش  و  غیرضروري  سفرهاي  کاهش 
تردیدي  تنها  نه  که  است  شده  سبب  ایمني،  
نداشته  وجود  سیستم ها  این  بکارگیري  در 
حوزه  این  در  کالن  سرمایه گذاري  و  باشد 
زندگي  در  ضرورتي  به  بلکه  کند،  موجه  را 
طرفي،   از  شود.  تبدیل  بشري  جوامع  امروز 
»تأمین کننده«  مقام  در  نیز  خصوصي  بخش 
کاال یا خدمات و یا »بهره بردار« وارد صحنه 
مي شود تا از فرصت هاي ایجاد شده استفاده و 
نقش خود را ایفا کند؛ که این حضور روز به 
افزایش  و  گسترده تر شده  حوزه  این  در  روز 
در  را  مختلفي  شرکت هاي  سرمایه گذاري 

سراسر جهان به همراه دارد.

منابع:
هوشمند  حملونقل  سیستمهاي   )1394( هادی.  کامرانی،   .1
عمومي  حملونقل  سیستم  عملکرد  بر  آن  اثربخشي  و   )ITS(

درون شهر
دو فصلنامه پژوهش های راهبردی در برنامه ریزی شهری، سال 

اول، شماره 1، ص 19-36
2. عیسایي، محمدتقي. )1384(. سامانههاي حملونقل هوشمند. 

تهران: شرکت مهندسین مشاور مترا
3. Zeyadabdi Algfoor, Mohd Shahrizal Sunar, 
and Hoshang Kolivand, )2015) A Comprehensive 
Study on Path finding Techniques for Robotics 
and Video Games, International Journal of 
Computer Games Technology, Volume 2015 
2015)), Article ID 11 ,736138 pages.
4. Nelson, L.J. )2003). Automatic vehicle 
Identification. Advanced Imaging,12-10. Jul-Aug

نتیجه گیری
استفاده  و  تجهیزات  نمودن  به روز 
و  سخت افزاری  سیستم های  از 
تنها  نباید  را  پیشرفته  نرم افزاری 
سیستم  برای  هزینه  به عنوان 
نگریست. استفاده بهینه از این ابزارها 
و تکنولوژی ها گامی هوشمندانه در 
تلفات  و  خسارات  کاهش  جهت 
دیگر  بیانی  به  یا  و  جانی  و  مالی 
جلوگیری از تبدیل شدن یک حادثه 
یا رویداد کوچک به یک بحران یا 

فاجعه بزرگ خواهد بود. 
می تواند  هوشمند  سیستم  این 
سیستم  برای  ارزشمند  مکملی 
منافع  باشد که  حمل ونقل هوشمند 
به  جامعه  برای  را  زیادی  بسیار 
مهم ترین  که  داشت  خواهد  همراه 
به  افراد جامعه  اعتماد  افزایش  آن 
سیستم امداد و نجات کشور خواهد 

بود.
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نواربندی 
هدف اصلی سیستم های پیشگیری، کشف، 
 اعالم و اطفاء حریق، محافظت از ساختمان 
داخل آن هستند.  در  که  است  افرادی  و 
لیکن در بسیاری از مواقع نصب، ناتوانی در 
استفاده و یا استفاده نادرست این تجهیزات 
باعث بروز پیامدهای جبران ناپذیری برای 
ساکنین و سازه ساختمان می شود. علیرغم 
اینکه نصابان بسیاری به قوانین و الزامات 
نصب تجهیزات ساختمانی مسلط می باشند 
و حرفه ای عمل می کنند، ولی بروز خطا و 
دیگر  از سوی  است.  اجتناب ناپذیر  اشتباه 
استانداردها و تجهیزات ایمنی حریق دائماً در 
حال تغییر هستند. هرچه قوانین ساختمانی 
سخت تر و بازرسی تجهیزات ایمنی حریق 
ساختمان جدی تر شود، سطح ایمنی زندگی 
افراد افزایش می یابد. همانطور که صنعت 
ایمنی  تجهیزات  می باشد،  تکامل  حال  در 

حریق هم باید تکامل یابند.

روش های قدیمی اطفاء حریق
مطابق  می بایست  ضدحریق  مواد  اسپری  یا  تزریق  حریق،   ایمنی  غیرعامل  سیستم های  در 
استانداردهای UL .Intertek به میزان مطلوب صورت پذیرد تا کارایی الزم و کافی را در مواقع 
بسیار بحرانی مواجهه با حریق داشته باشد. برای مثال، اگر سیستمی نیاز به 1.8 اینچ ضخامت 
آب بندی یا اسپری داشته باشد، نصاب باید دقیقا همان اندازه، موردنظر را تنظیم کند. هر چند که 

بعضی مواقع امکان تنظیم دقیق برای نصاب حرفه ای هم غیرممکن است.
اگر آب بندی یا اسپری خیلی ضخیم باشد، نصاب مواد و هزینه را هدر داده است، بدتر از آن، 
تأثیری نخواهد  همچنین اگر خیلی نازک باشد، سیستم اطفاء حریق در زمان بروز حادثه هیچ 

داشت. در هر دو حالت، خطای انسانی می تواند پیامدهای منفی در برداشته باشد.

نوار
روش جدید، استفاده از نوارهای ضدحریق برای پیشگیری از توسعه حریق در ساختار اتصاالت 
به  نسبت  دارد  که  ویژگی هایی  به  توجه  با  نوار  می باشد.  سازه  مختلف  قسمت های  در  نفوذ  و 
روش های قدیمی دارای مزایای متعددی است. از دید شما شاید یک قطعه نوار ساده نمی تواند در 

مقابل آتش، دود و صدا کاری انجام دهد؛ اما این محصول خالقانه و بی نظیر می باشد.
دستیابی به پوشش ضدحریق ضخیم و کاربردی برای درزها و محل اتصاالت سازه های ساختمان، 
نوارها ضریب  می کند،  نصب  را  تجهیزات  اینکه چه کسی  از  جدا  می باشد.  بحث  مورد  مسئله 
نگران عملکرد محصول  به هیچ وجه  فراهم می کنند.  تجهیزات  را در کل  و هم پوشانی  سازگاری 

نباشید، سایز خود را به درستی انتخاب کرده و کار را آغاز کنید.
مواد موجب آن شوند که هزینه کمتری صرف شود.  اندازه دقیق  انتخاب  با  نصابان می توانند 
نوارهای ضدحریق بدلیل قابل حمل بودن، وزن سبک و همچنین استفاده از تجهیزات خیلی کم، 
خیلی راحت نصب می شوند. یک رول 8 اینچی معادل 75 فوت نوار می شود و براحتی جایگزین 
5 گالن اسپری با ضخامت 1.8 اینچ می شود. همچنین نوار را می توانیم خیلی راحت از محلی به 

محل دیگر جابجا کنیم.
بدون در نظر گرفتن زمان راه اندازی، نیاز به اسپری برای تمیزکردن نیست و مواد کمتری هدر 

می رود، مخصوصًا وقتی زمان خیلی مهم باشد، استفاده از نوار خیلی ثمربخش خواهد بود.
قابلیت نصب نوار در هوای گرم و سرد، نصابان را قادر می سازد که بدون در نظر گرفتن شرایط 
آب و هوایی به راحتی نوار را نصب کنند و کار خود را ادامه دهند. دو محصول نوار ضدحریق 
3M Fire و نوار ضدآب  3M Water حتی در هوایی زیر صفر درجه و گرمای باالی 120 درجه 

قابل نصب می باشند.

فقط می ماند
د ر ز هـــا !
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بین المللی  موضوع  یک  پایداری،  که  همانطور 
می باشد، نصابان باید از قوانینی که محصوالت 
را تحت تأثیر قرار می دهند، پیروی کنند. نوار 
ضدحریق 3M Fire دارای VOC صفر می باشد 
که هیچ گونه مواد شیمیایی مضری را در حین 

نصب نوار در محیط انتشار نمی کند.

چسب
ضدحریق  نوار  این  در  موردمصرف  چسب 
دارای کیفیت بسیار باالیی است. زیرا نصابان 
می کنند،  کار  آن  با  که  موادی  از  می خواهند 

مطمئن باشند.
با   3M حریق  از  حفاظت  نوارهای  چسب 
قوی  ترکیبی  ساختمانی  بسترهای  از  بسیاری 
استیل،  آلومینیوم،  شامل  که  می کند  ایجاد 
می شود.  چندال  تخته  و   OSB شیشه  بتون، 

چسب موردنظر بقدری قدرت دارد که نصابان اطمینان کامل دارند که می توانند در برابر حریق، 
مانعی مستحکم ایجاد کنند.

زمانیکه آماده سازی سطح وسیعی برای ایجاد پیوندی مستحکم در نظر است، چسباندن به یک 
مسئله مهم تبدیل می شود. هرچه سطح موردنظر تمیز و عاری از گرد و غبار باشد، نوارها بهتر 
می چسبند. در هوای بارانی چه کنیم؟ بعلت اینکه نوارها خیلی فوری می چسبند، در مقابل آب 

مقاوم هستند. لذا جای نگرانی نیست.
برخالف اسپری ها که به محض برخورد آب به آنها پاک می شوند و همچنین بعد از نصب نیاز 
به زمان خشک شدن و مراقبت دارند، نوارهای ضدحریق  3M بسیار سریع نصب می شوند و بعد 
از نصب آنها نیاز به زمان برای تکمیل فرایند ندارند. البته مراحل کار می بایست طبق قوانین و 
استانداردها انجام شده و نصب آنها باید توسط مقام مسئولی که بر قوانین و استانداردها اشراف 

کامل دارد و مورد تائید می باشد، چک شود که بطور دقیق و صحیح نصب گردیده باشد.
را توسط آخرین روش های علمی  بازرس ممکن است )تست مخرب(  بازرسی،  در طول مدت 
اندازه گیری اسپری و آب بندی انجام دهد. محل های که نیاز به تعمیر دارد با ضخامت موردنظر 

انجام گیرد و نیاز است تا مجددا بررسی صحت شود.
اطمینان خاطر از نصب صحیح نوارهای ضدحریق بسیار مهم می باشد. زیرا جان افراد در معرض 
3m.com.www                       .خطر می باشد. نصابان باید مورد تائید و دارای مجوز باشند
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مقدمه
آتش سوزی  دچار  ساختمان  یک  که  هنگامی 
بسرعت  معموالً  حریق  از  ناشی  دود  می شود، 
آتش سوزی  محل  از  دورتر  خیلی  نقاطی  به 
دود  حریق،  مهندسی  علم  در  می یابد.  انتشار 
به عنوان مهم ترین عامل کشنده  در آتش سوزی 
ساختمان ها مشخص شده است. پله های فرار و 
چاه آسانسور مهم ترین عامل انتشار دود می باشند 
که می بایست با اجرای تمهیداتی انتشار دود در 
آن ها کنترل شود. یکی از محصوالت حریق، دود 
و گازهای سمی می باشد. آمار نشان می دهد 85 
درصد تلفات ناشی از حریق ها، در اثر استنشاق 
دود و گازهای سمی است؛ بنابراین استنشاق دود 
و گازهایی که میزان کمی از آن ها می تواند کشنده 
باشد، صدمات جانی جبران ناپذیری بر متصرفین 
وارد می نماید. بطوری که بارها شاهد بیهوشی و یا 
مسمومیت یا مرگ با انواع گازهای سمی و دود 
و غیره در حوادث مختلف بوده ایم. سیستم های 
تخلیه دود در هنگام حریق، مطابق آیین نامه های 
سازمان آتش نشانی در ساختمان های بلند اجرا 
می شوند که با توجه به اهمیت آن ها در کنترل 
اشاره ای  هم  آن ها  کلیات  به  دود،  مدیریت  و 

می شود. 
دود،  تخلیه  سیستم های  صحیح  اجرای 
در  آتش نشانی  سازمان  آیین نامه های  مطابق 
هدف  دارد.  ویژه ای  اهمیت  بلند  ساختمان های 
در  دود  خروج  نحوه  بررسی  پژوهش،  این  از 
شبیه سازی  بصورت  بلندمرتبه  ساختمان  یک 
با شبیه ساز FDS است که در یک  کامپیوتری 
هتل اجرا شده است. در این طرح ابتدا نقشه های 
به  سپس  و  شده  وارد  نرم افزار  در  طرح  سازه 
ایجاد مبلمان در اتاق های هتل و سایر فضاهای 
پرداخته  آشپزخانه  و  رستوران  ازجمله  موجود، 
شده است. جهت اطمینان از نتایج شبیه سازی، 
تا مشخصات کلیه وسایل در  سعی شده است 
گرمایی  ابعاد، ظرفیت  ازجمله جنس،  اتاق،  هر 
برای سوختن و سایر پارامترهای موردنیاز تعریف 

 شود. در مرحله بعد با در نظر گرفتن یک نقطه 
و  حریق  گسترش  شرایط  آتش،  برای  شروع 
مورد  پارامترهای  از  شده اش  شبیه سازی  دود 
که آتش  طبقه ای  است. همچنین  بوده  بررسی 
از آنجا شروع می شود، مورد مطالعه قرار گرفته 
است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که محل و 
شدت شروع آتش، تأثیر مهمی بر میزان تولید 
دود و مسیر حرکت آن دارد. در انتها به کمک 
برش های مختلف، انواع پارامترهای تعیین کننده، 
از قبیل: دما و فشار در آتریوم هتل بلندمرتبه 

مورد بررسی قرار گرفته اند. 
یکی از اهداف مهم حفاظت در برابر حریق در 
ساختمان ها، بویژه ساختمان های بلند، حفظ جان و 
ایمنی ساکنان ساختمان است و یکی از مهم ترین 
ابزارها برای رسیدن به این هدف، تدارک راه های 
خروج مناسب در ساختمان می باشد. در سال های 
آتش نشانی  سازمان  نظارت  و  پیگیری  با  اخیر 
تهران بر ساخت وسازهای بلندتر از شش طبقه 
و اهمیت بیشتر به مسئله راه های خروج و فرار 
از حریق، خوشبختانه سازندگان بناها و همچنین 
مسئولین شهرداری ها، همکاری های شایان توجهی 
نموده اند. بطوری که در حال حاضر می توان گفت، 
ساختمان های بلندمرتبه در رابطه با ایمنی جان و 
مال ساکنان ساختمان در وضعیت نسبتاً مطلوبی 
قرار دارند. گرچه باید اذعان نمود، بدلیل عدم 
منطبق  استانداردهای  و  مقررات  وجود ضوابط، 
پرهزینه  معماری،  و  فرهنگی  اقلیمی،  با شرایط 
و کمبود  ایمنی در ساختمان ها  تمهیدات  بودن 
قوانین معتبر ایمنی ساختمان ها، وضعیت ایمنی 
ایده آل هنوز در ساختمان ها حاکم نیست. لیکن 
با طرح هایی که سازمان در دست بررسی و اقدام 
هیچ  اصوالً  دور،  چندان  نه  آینده ای  در  دارد؛ 
از آتش نشانی،  ایمنی  بدون کسب مجوز  بنایی 
اجازه ساخت وساز و بهره برداری نخواهد داشت. 
بدیهی است در این راه همکاری بیشتر مسئولین 
و سازندگان بنا و سیاست گذاران بخش مسکن 
شهر و مهم تر از همه، مردم ضامن موفقیت این 

یک  ساختمان  طرح  این  در  بود.  خواهد  الزام 
هتل مدل شده است که با توجه به حجم باالی 
پروژه و نقشه های مربوط به آن، ابتدا چند طبقه 
بصورت نمونه مدل می شود، سپس مواد، مبلمان 
و سایر پارامترها مدل شده و به مرور، با افزایش 
طبقات و پارامترها، کل پروژه هتل در نرم افزار 
مدل می شود. به منظور کاهش زمان مدل سازی و 
همچنین جلوگیری از افزایش زمان تحلیل داده ها، 

برخی ساده سازی ها در نظر گرفته می شود.

پیشینه تحقیق
نصب،  طراحی،  برای   NFPA 92A استاندارد 
و  اختصاصی  تست  و  عملکرد  تأیید،  تست 
غیراختصاصی دوره ای سیستم های کنترل دود 
متدولوژی هایی  استاندارد،  این  می رود.  بکار 
فضای  یک  در  دود  موقعیت  تخمین  برای 
فضاهای  در  هم  حریق  به  منجر  که  گسترده 
گسترده و یا در فضای هم جوار فراهم می آورد. 
از  استفاده  با   2006 سال  در  تاب  جفری 
شبیه سازی کامپیوتری در نرم افزار FDS بعضی 
از روش های پیشنهادی تهویه دود در فضاهای 
نتایج  نمود.  بررسی  را  آتریوم  مانند  بزرگ، 
بدست آمده نشان داد، مهندسین می توانند با 
انتخاب روش پیشنهادی مناسب از استاندارد، 
حریق و دود ناشی از آن را در فضاهایی مانند 
سال  در  کلوت  جان  نمایند.  کنترل  آتریوم 
2012 با استفاده از مدل سازی کامپیوتری دود 
در آتریوم ها، پیشنهاداتی درخصوص تجهیزات 
داد.  ارائه  آتریوم ها  در  دود  تهویه  پیشنهادی 
روش های پیشنهادی شامل بررسی روش های 
جدید کنترل پدیده پالگ هولینگ، با استفاده 
در  دود  رفتار  بررسی  از  بدست آمده  نتایج 
الگ  بود.  نرم افزاری  شبیه سازی  در  آتریوم 
هد در سال 2000 روشی برای طراحی سیستم 
مدیریت دود، براساس مدل سازی کامپیوتری 
داد.  پیشنهاد  آتریوم  دارای  ساختمان های  در 
طراحی  در  شد،  داده  نشان  پژوهش  این  در 
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استفادهازنرمافزارFDS میباشد.شبیهسازیدرساختمانآتریومیکهتلاجراشدهاستودرحلمدلاغتشاشازروشLES
استفادهشدهاست.نتایجشبیهسازینشانمیدهدکهمحلوشدتشروعآتش،تأثیرمهمیبرمیزانتولیددودومسیرحرکتآن
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

اندازه حریق و سرعت گسترش  فاکتور  سیستم های مدیریت دود، دو 
حریق بسیار حائز اهمیت می باشد. چون و لی در سال 2005 مروری 
بر روش های طراحی سیستم های مدیریت دود در ساختمان های دارای 
پیشنهادی  روش های  شامل  آمده  بدست  نتایج  دادند.  انجام  آتریوم 
برای انجام تهویه طبیعی و مصنوعی، کنترل جریان هوا، کنترل گسترش 
دود در طبقات و ... در دستورالعمل های استاندارد بود. روچوال در سال 
2000 پژوهشی با موضوع کنترل دود در آتریوم های کوچک انجام داد. 
در نتایج این پژوهش، در خصوص عواملی مانند: دیوارهای کاذب، هوای 

ورودی، تست تهویه هوا، تأسیسات مکانیکی بررسی انجام گرفته بود.

معادالت حاکم و روش حل
مدل های کامپیوتری برای حریق ها پس از شعله ور شدن مبتنی بر تعادل 
در یک  را  گرمایی  اصلی، جریان  مؤلفه های   ρ1 گرمایی هستند. شکل 

cq′آتش محفظه ای ساده نشان می دهد. گرمای حاصل از اشتعال سوخت
، با اتالف های حرارتی به توازن می رسد؛ مؤلفه های اصلی گرمای هدایت 
، و  Rq′ ، گرمای تابش شده از طریق دریچه  wq′ شده به ساختار اطراف 
، مدلهای کامپیوتری  lq′ گرمای انتقال یافته از طریق همرفت گازها و دود
این تعادل گرمایی را کمیت بندی می کنند و برای پیش بینی دمای گازها 
در داخل محفظه در بازه های زمانی متوالی معادالت بقاء را حل می کند. 
داخل  در  گرمایی  و جریان  یکنواخت هستند،  محفظه  داخل  در  دماها 

ساختارهای اطراف بر روی همه دیوارها و سقف یکسان است

شکل )1(. تعادل گرمایی برای یک شعله وری در یک اتاق آتش
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مدل سازی
شبکه محاسباتی: در مرحله اول می توان با توجه به ابعاد کل فضای کاری، 
شبکه سه بعدی موردنظر را تعریف کرد. بدون شک هر چه تعداد مش بیشتر 
باشد )ابعاد هر المان کوچک تر باشد(، می توان به نتایج دقیق تری دست 
یافت. اما انجام محاسبات با توجه به قدرت پردازشی سیستم، زمان بیشتری 
خواهد برد. در شکل 2 ، نمای کلی شبکه حل نمایش داده شده است. ورود 
و خروج هوا: با توجه به کانال کشی های انجام شده و استانداردها، ورودی ها و 
خروجی های هوا در نظر گرفته می شود. در سالن رستوران و راه پله ها )هر 10 
طبقه(، دهش هوا )سبز کمرنگ( انجام می شود. در آشپزخانه و سرویس ها 

مکش هوا )سبز پررنگ( وجود دارد. شکل )3(.

شکل )2(. نمای کلی شبکه حل در نرم افزار شکل )3(. ورودی ها و خروجی ها هوا
فضاها: در مرحله اول دیوارها، ستون ها، درها، پنجره ها و راه پله ها به تفکیک 
مطابق نقشه ها مدل می شود. اجزا سازنده هر یک از موارد فوق به تفکیک 
تعریف شده و همه پارامترها در نظر گرفته شده است. در شکل 4 نمای 
پالن اصلی طبقه دوم در نرم افزار اتوکد و در شکل 5 همان طبقه پس از 

شبیه سازی در نرم افزار نشان داده شده است.

شکل )4(. پالن طبقه دوم در نرم افزار اتوکد شکل )5(. پالن طبقه دوم در 
FDS نرم افزار

در شکل 6 نمای واقعی آتریوم هتل و در شکل 7 فضای آتریوم پس از 
شبیه سازی در نرم افزار نمایش داده شده است.

FDS شکل )6(. نمای واقعی آتریوم شکل )7(. نمای آتریوم در نرم افزار
در جداول شماره 1 و 2 خواص فیزیکی مواد استفاده شده در نرم افزار 

بیان شده است.

چگالیماده
kg/m3

هدایت حرارتی 
w/m.k

گرمای ویژه
kj/kg.k

9300.171.9گچ
26802.800.830سنگ مرمر
37003.20.77سرامیک

19200.720.835آجر
23001.40.88بتن

جدول شماره )1(- پارامترهای فیزیکی حرارتی مواد ساختمان

چگالیماده
kg/m3

هدایت حرارتی 
w/m.k

گرمای ویژه
kj/kg.k

گرمای احتراق
kj/kg

12000.21.320000چوب

6500.141.2541400پالستیک

1000.041.3417000پارچه

MDF7000.31.719310

450.11.330000فوم

7500.16222300قالی

جدول شماره )2(. پارامترهای فیزیکی حرارتی مواد سوختی

نتایج
بودن  بسته  یا  باز  قبیل  از  مختلف  پارامترهای  و  شعله  شروع  شرایط 
درب ها، توان شعله، انواع پارامترهای حرارتی، فیزیکی و شیمیایی، همگی 
ادامه به کمک امکان  نتایج حاصله خواهد داشت. در  تأثیر زیادی در 
مخفی کردن برخی قسمت ها، می توان بطور واضح جریان حریق و دود 

را بررسی کرد.
در  دما  تغییرات  بطور مشخص  نیز  دما  گرادیان های مختلف خصوصًا 
فضای  در  شعله  شروع  فرض  با  می دهد.  نشان  را  فضا  از  برش  یک 
و  آشپزخانه  فضای  در  اگزاست  وجود  دلیل  به   ،)8 )شکل  آشپزخانه 
دهش هوای تازه در سالن غذاخوری، انتقال جریان شعله به سمت سالن 

قابل پیش بینی است.
در این حالت اکثر درب ها باز بوده و امکان ورود دود به قسمت های 

مختلف وجود دارد.
در شکل 9 دما در ساختمان بر اثر حریق نمایش داده شده که حداکثر 

دمای ایجاد شده 620 درجه سانتی گراد می باشد.

  تصویر 02

  تصویر 04

  تصویر 06

  تصویر 03

  تصویر 05

  تصویر 07



68IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 38  Jan. 2018                                1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 38   دی ماه

نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

شکل )8(. شروع حریق در آشپزخانه شکل )9(. کانتور دما بر اثر حریق 
آشپزخانه

می گیرد  صورت  محدود  طور  به  و  زمان  مرور  به  حریق  گسترش 
)شکل10(. با توجه به باز بودن درها، دود پس از پرکردن فضای آتریوم 

به داخل اتاق ها و فضاهایی اطراف گسترش پیدا می کند )شکل 11(.

شکل )10(. گسترش شعله در حریق آشپزخانه شکل )11(. گسترش 
دود در آتریوم در حریق آشپزخانه

با شروع حریق در یکی از اتاق ها با درب باز )شکل 12(، همانطور که 
انتظار می رود به علت عدم وجود اکسیژن کافی در فضای اتاق، کم کم 
شعله به سمت فضای خارج هدایت می شود. به علت توان کم حریق، 
نمی رود.  فراتر  آتریوم  و یک سمت  اتاق  راهروی جلوی  از  انتشار آن 
گرادیان دما نیز حداکثر دما را تا 650 درجه سانتی گراد در مناطق ذکر 
شده نشان می دهد )شکل 13(. در ادامه بدلیل باز بودن اکثر درب ها، 
دود اکثر فضاها را در بر می گیرد و پس از اینکه غلظت دود در فضاهای 
به طبقات  توجهی رسید، کم کم دود  قابل  به حد  از طبقه دوم  باالتر 

پایین تر نیز منتقل می شود.

شکل )12(. شروع حریق در طبقه دوم شکل )13(. گسترش دود بر اثر 
حریق طبقه دوم

همانطور که در تصاویر مشخص است، دود حاصل از احتراق به سرعت 
فضای رستوران را پر کرده و در آتریوم تا حائل شیشه ای باال می رود. 

پس از اینکه غلظت دود زیر فضای حائل به حد نسبتًا باالیی رسید، به 
مرور از اطراف حائل به فضای باالی آن منتقل می شود. به همین ترتیب 
دود از قسمت هایی که درز و شکاف دارند به آرامی وارد فضاهای جدید 
می شود. در نهایت کل فضای آتریوم مملو از دود می شود. شکل های 16 
، 15 ، 14 و 17 گسترش دود را در فضای آتریوم بدون حائل شیشه ای 

نمایش می دهد.

شکل )14(: شروع انتشار دود بدون حائل شیشه ای شکل )15(. انتشار 
دود 52 ثانیه بعد از شروع حریق بدون حائل شیشه ای

شکل )16(. انتشار دود،80 ثانیه بعد از شروع حریق بدون حائل شیشه ای 
شکل )17(. انتشار دود، 258 ثانیه بعد از شروع حریق بدون حائل شیشه ای

چكیده
با بررسی نقشه ها، مدل سازی فضاها و وسایل، تخمین پارامترها و در 
از قبیل میزان ورود و خروج هوا و در نهایت  نظر گرفتن مسائلی 
حریق  انتشار  تحلیل   ،SDF نرم افزار  از  بدست آمده  نتایج  بررسی 
و دود در پروژه هتل بلندمرتبه مشهد امكان پذیر شد. با توجه به 
اطالعات به دست آمده با محوریت بررسی شرایط آتریوم، پارامترهای 
مختلفی از قبیل وضعیت انتشار حریق و دود، گرادیان دما، گرادیان 
به  است که  به دست آمده  دید  میدان  و  هوا  فشار، سرعت جریان 
برخی از آن ها اشاره شد. عالوه بر پارامترهای مذکور امكان بررسی 
پارامترهای دیگری از قبیل انتالپی، رطوبت و موارد دیگر وجود دارد. 
کل پارامترها به صورت انواع گرادیان های برداری یا عددی قابل 
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نمایش است. برای مثال در رابطه با شعله مشخص شد که انتشار شعله و افزایش دمای حریق به پارامترهای مختلفی از قبیل توان شعله، مواد سوختنی 
و تزریق هوای تازه وابسته است. انتشار دود نیز معموالً با سرعت بیشتری نسبت به جبهه هوای گرم انجام می شود و در فضاهایی که امكان انباشته 
شدن دود وجود دارد، میدان دید نیز به شدت کاهش می یابد. نقش دیوار حائل در کاهش انتقال دود و جبهه هوای گرم به باالی فضای آتریوم کاماًل 
مشخص است. عالوه بر پارامترهایی که به آن ها اشاره شد، امكان افزودن انواع وسایل از قبیل ترموکوپل و نازل اسپرینكلر و حتی بررسی وضعیت 
احتمالی تخلیه افراد بر اساس جمعیت و خروجی ها وجود دارد که نیازمند سخت افزار قدرتمند جهت تحلیل پارامترهای متعدد می باشد. در نهایت 
نرم افزار SDF امكانات بسیاری در مدل سازی و تحلیل انواع پارامترهای مرتبط با حریق و دود دارد و یک نرم افزار قدرتمند در این زمینه است که تنها 

با مدل سازی صحیح و در نظر گرفتن پارامترهای ورودی نزدیک به واقعیت، می تواند نتایج بسیار دقیق و قابل استنادی داشته باشد.

قدرداني
در پایان الزم است از مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، جناب آقای مهندس جعفری بخاطر حمایت های 

بی دریغ ایشان از ورود علوم و فناوری های نوین به سازمان تقدیر نمود.







Drager Polytron 8000
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 Polytron 8000 (Polytron 8100 , 8200 , 8700 ,8720) خانواده  به  متعلق   Polytron 8200
می باشد. تمامی ترانسمیترهای این سری از طراحی و رابط کاربری یکسانی بهره می برند که این امر 
موجب شده است کاربران برای استفاده و نگهداری از تمامی ترانسمیترهای این سری به حداقل آموزش 
نیاز داشته باشند. نمایشگر بزرگ این خانواده دارای نور پس زمینه می باشد که باعث می شود وضعیت 
دستگاه بوضوح و سادگی قابل مشاهده باشد. تراکم گاز مورد سنجش، نوع گاز انتخاب شده و واحد 
اندازه گیری گاز و عملکرد دستگاه قابل مشاهده اند. LEDهای رنگی دستگاه اطالعات اضافی از وضعیت 
 دستگاه و آالرم را ارائه می دهند. نکته قابل توجه این است که دسترسی به اطالعات دستگاه از طریق

Magnetic wand انجام می پذیرد.
برای   Drager کمپانی ExplosionProof ثابت ضدانفجار پیشرفته ترین گازسنج   Polyrton 8200
شناسایی گازهای سمی و اکسیژن است. این دستگاه از یک سنسور الکتروشیمیایی با عملکرد باالی 
Plug and Play برای شناسایی گاز هدف استفاده می کند. این دستگاه عالوه بر بهره بردن از اتصال 3 
سیم 4 تا 20 میلی آمپر، پروتکل های ارتباطی Mod Bus و Field Bus را نیز ارائه می کند. در نتیجه 

تطبیق پذیری باالیی را با اکثر سیستم های کنترلی بوجود می آورد.

Drager Sensor Ex DD سریع و پایدار، سنسور
 bead از تکنولوژی شناخته شده DD ملقب به سری Drager آخرین نسل سنسورهای کاتالیتیک

کاتالیتیک استفاده می کند.
استفاده خالقانه از دو bead فعال به طور همزمان، موجب پایداری بلندمدت نقطه صفر بسیار خوبی 
شده است. همچنین Drager سنسورهای کاتالیتیک خود را در مقابل مسمومیت مقاوم نموده است که 
owner-  این امر موجب طول عمر باالی سرویس انجام شده و متعاقباً کاهش هزینه های نگهداری و
ship  می گردد. همچنین در این سری از سنسورهای کاتالیتیک، عملکرد اندازه گیری گاز نیز به صورت 
چشمگیری بهبود پیدا کرده است. طراحی خالقانه و نوآورانه ورودی گاز، این اجازه را به سنسور 
می دهد که در عرض چند ثانیه به حضور گاز عکس العمل نشان داده و وجود غلظت خطرناک آن را 

اعالم نماید.

مدیریت آسان دستگاه به وسیله ارتباط دیجیتالی
آسان  و  سریع  بررسی  قابلیت  که  است    DMT دیجیتالی  رابط  یک  دارای   Polytron 8200
مانند موجود  مدیریتی  سیستم های  با  همگام سازی  می کند.  فراهم  را  ترانسمیتر   وضعیت 

PACT ware نیز بوسیله DTM میسر می باشد.
و   FOUNDATION H1 فیلدباس   ،PROFIBUS رابط   ،HART ارتباطی  متداول  سیستم  بر  عالوه 

Modbus RTU نیز قابل استفاده اند.

رله ها برای کارایی بیشتر
بنا به درخواست، Polytron 8200 را می توان به همراه 3 رله نیز سفارش داد. به این وسیله امکان 
استفاده از Polytron 8200 به عنوان یک سیستم گازسنج مستقل با دو آالرم، برای تراکم های دلخواه 
و یک هشدار Fault میسر است. آالرم صوتی، هشدار نوری و تجهیزات مشابه را می توان به صورت 

local بدون نیاز به کابل کشی بین مرکز کنترل و ترانسمیتر کنترل کرد.
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بدنه ایمن و مقاوم برای تمام کاربردها
 Zone بدنه ضدانفجار ساخته شده از آلومینیوم یا فوالد ضدزنگ برای
 1، این تجهیز را برای رنج وسیعی از شرایط محیطی مناسب کرده 
 Docking station دارای یک “e” است. ورژن دارای نوع محافظت
راحت است که امکان نصب دستگاه در اتمسفرهای خطرناک، بدون 

اجرای لوله گذاری برای کابل های مربوطه را فراهم می کند.

Remote Sensor Enclosure امكان استفاده از
Remote sensor enclosure این امکان  را می دهد که سنسور در 
توانایی مهم در  این  نیز نصب گردد.  ترانسمیتر  از  فاصله ای دورتر 
مکان های گازی که امکان نصب ترنسمیتر وجود ندارد، بسیار مورد 
 Dräger توجه قرار می گیرد. تکنولوژی مورد استفاده توسط شرکت
امکان استفاده تا فاصله 30 متری را نیز از این قابلیت فراهم نموده 

است. 

همچنین اتصاالت Intrinsically safe ترانسمیتر امکان تعویض سنسور، بدون نیاز 
به خاموش کردن و حذف جریان الکتریکی را در مناطق خطرناک فراهم می کند 

که این ویژگی منحصربه فردی می باشد.

قابلیت های بیشتر از طریق دانگل ها
ــا اســتفاده از دانگل هــای نرم افــزاری مختلــف، عملکردهــای مضاعفــی را  ب

نیــز می تــوان بــه Polytron 8200 اضافــه کــرد.
دانگل Data logger امکان ذخیره سازی مداوم مقادیر اندازه گیری شده و رویدادها 

را فراهم می کند. 
دانگل Sensor-test برای خودآزمونی اضافه تر سنسور طراحی شده و استفاده 

می شود. 
سومین دانگل برای اندازه گیری وضعیت عملکردی و عمر سنسور می باشد که 

تخمینی از مدت زمان باقی مانده عمر سنسور را فراهم می آورد.
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دارند،  حریق  ریسک  که  را  نقاطی  تمامی  خطی  می توان  حرارتی  کابل  از  استفاده  با 
پوشش داد. حتی در محیط های با آلودگی یا گردوغبار و مواد معلق بسیار زیاد، رطوبت 
بدون  الکتریکی،  لحاظ  از  پرخطر  محیط های  یا  و  باال  و خورندگی  بسیار شدید  نم  و 
اینکه این شرایط سخت باعث آالرم کاذب شود. )مانند اتفاقاتی که برای دتکتورهای 
معمولی می افتد( بعالوه آنکه مانند دتکتورهای معمولی نیازی به تعمیر و نگهداری و 

تمیزکاری ندارند.
موارد استفاده کابل های حرارتی خطی عالوه بر مواردی که تا به حال بصورت سنتی 
انبارها در  ، تانک های ذخیره سوخت و  معمول بوده، مانند: سینی کابل ها ، کانوایرها 
حال توسعه می باشد و اکنون در محیط های ذیل نیز در تمام دنیا مورد استفاده قرار 

گرفته و تائید گردیده است: 
سقف های کاذب و ویدها، پارکینگ های وسایط نقلیه، سینی ها و تابلوها و رایزرهای برق، 
متروهای زیرزمینی، ایستگاه های مترو و تونل ها، کشتی ها و نفت کش ها، ساختمان های 
مسکونی و تجاری و اقامتی، موزه ها، مساجد، زندان ها، اتاق سرور و رک های کامپیوتر، 

تونل انرژی، مخازن سوخت باالبرها و آسانسورها و پله  برقی 

:Linear Heat Detector برخی مزایای کابل های حرارتی خطی
 RFI & EMI 1- عدم اختالل در عملکرد سنسورهای خطی توسط

2- کابل سنسور بصورت یکپارچه و بی نیازی از سیم کشی  
انتخابی ثابت:  45 ، 68 ، 88 ، 105 و 150 درجه سانتیگراد و  3- دارای دماهای 

Rate of Rise حرارتی متغیر
4- بدون محدودیت در حداقل متراژ انتخابی سنسور

5- کشف و اعالم حریق بصورت پیوسته و در تمامی نقاط نصب 
6- حداکثر تا ohm 500 مقاومت کابل رابط از ماژول انتهایی

7- دارای قابلیت تقویت با غالف اضافه برای مقاومت در برابر خورندگی و سایش باال 
8- قابلیت نصب آسان در محیط های پرخطر

9- عدم ایجاد اختالل توسط امواج رادیویی و الکترومغناطیسی

Linear Heat Detector  LHD

10- توانایی محافظت یک زون با استفاده از سنسورهای 
خطی با دماهای متفاوت 

11- قابلیت انعطاف پذیری باال
12- دارای Pre-Alarm در برابر افزایش دمای محیط

13- قابلیت برنامه ریزی جهت آالرم های خروجی
در  حتی  پیوسته  بصورت  حریق  اعالم  و  کشف   -14

Fault  حالت اعالم خطا و
15- زمان میانگین بین دو خرابی 5/000/000 ساعت 

  MTBF )Mean Time between Failures(
اعالم  های  پنل  کنترل  تمام  به  اتصال  قابلیت   -16

FACP-Addressable & Conventional حریق

 w w w . l i n e a r d e t e c t i o n . c o m

Steel Condutors

Heat Sensitive
Polym

Protective Tape

Outer Jacket

محافظت بدون وقفه !!!!
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نسل جدید ابزارهای نجات شارژی Holmatro با نام EVO3 به بازار 
عرضه شد. این ابزارها شامل طیف کاملی از قیچی ها، فک های بازکننده، 

ابزارهای ترکیبی و رم جک ها )تلسکوپی( می باشند.
  EVO3 در مقایسه با نسل های قبلی ابزارهای باتری دار، ابزارهای جدید
به عنوان مثال، هنگامی که در  ارائه می دهند.  را  باالتری  بسیار  سرعت 
زیر بار زیاد قرار می گیرند، این افزایش سرعت عملکرد کاماًل مشهود 

است.
 ،Holmatro شیلنگ  تک   CORE تکنولوژی  دارای  ابزارهای  مانند 
ابزارهای جدید باتری دار نیز عملکردی مشابه، از لحاظ قدرت و نیرو 
جدید  نسل  خودروهای  انواع  روی  بر  استفاده  قابل  بخوبی  و  داشته 

می باشند.

تكنولوژی داخلی ارتقاء یافته
ظاهر بیرونی ابزارهای EVO3 شبیه به نمونه های قبلی هستند. اگرچه، در داخل، 

تغییرات بسیار زیادی در جهت ارتقاء سرعت و عملکرد داده شده است.

موتور الكتریكی بدون زغال
قدرتمند و اتالف انرژی بسیار پایین

)Holmatro ساخته شده بصورت کاماًل اختصاصی )برای کاربری ابزار نجات

پمپ درایو مستقیم
فاقد هرگونه چرخ دنده یا تسمه بین موتور و پمپ، دارای کوپل مستقیم 

موتور و پمپ، بدون اتالف انرژی مکانیکی

ESC کنترل سرعت الكترونیكی
ثابت ماندن سرعت ابزار در بیشترین سطح کاربردی، حتی در باالترین 

فشار و بار یا زمانی که ولتاژ باتری افت می کند.

برد الكترونیكی عایق شده
نفوذ  از  کامل  جلوگیری  جهت  الکتریکال  قسمت  درون  رزین  وجود 
رطوبت و گردوغبار. این باالترین میزان حفاظت از ابزار IP54 در برابر 

گردوغبار و پاشش آب می باشد.

موجود بودن طیف کامل ابزارها
شامل انواع قیچی، اسپریدر، رم جک و کامبی تول

EVO3
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طراحی شده جهت آزادی عملكرد
ابزارهای  پیشین،  نسل های  همانند 
EVO3  کمپانی Holmatro نیز بمنظور 
عملکرد  آزادی  میزان  باالترین  ارائه 

برای امدادگر طراحی شده اند.
درجه   360 دسترسی  با  دقیق  کنترل 
و  ابزار  مرکز  در  حمل  دستگیره 
و  ابزار  انتهای  در  کنترل  دستگیره 
باتری در قسمت عقب، باعث شده تا 
حتی  موقعیتی،  هر  در  و  براحتی  ابزار 
قابل  محدود،  دسترسی  با  محیط هایی 

استفاده باشد.
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به  تخصصی  به صورت  که  شخصی  به 
مهارت های اطفاء حریق آشناست آتش نشان 
می گویند. ازجمله امكاناتی که جهت آموزش 
می شود  استفاده  آتش نشانی  مانورهای  و 

برج های آموزشی می باشد. 
برج های آموزشی راه پله هایی هستند که دارای 
چندطبقه می باشند و به صورت ثابت در برخی 
از مراکز آتش نشانی وجود دارند. محدودیت 
مانور  و  آموزش  برج ها جهت  این  تعداد  در 
بر  مسئولین  کشور  سراسر  ایستگاه های  در 
آن داشت که برجی با قابلیت حمل را داشته 
باشند. افزودن توانایی جمع شدن و گسترده 
حمل  کفی  افزودن  همچنین  و  سریع  شدن 
ویژه سازه یا ابعاد برج در حالت کامپكت به 

ابعاد قابل حمل تبدیل شده است.

آتش نشانی یا اطفاء حریق مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش بوسیله خاموش کردن، کنترل 
و یا هدایت آتش های ناخواسته انجام می گیرد. اهداف آتش نشانی حفاظت از سالمت افراد، جلوگیری 
از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست است. آتش نشانی مهارتی بسیار فنی است که احتیاج به 
دوره های طوالنی چه در زمینه های عمومی مانند مقابله با آتش و چه در زمینه های تخصصی مانند عملیات 
امداد و نجات دارد. به شخصی که به صورت تخصصی به مهارت های اطفاء حریق آشناست آتش نشان 

می گویند. یکی از راه های کسب مهارت در عملیات نجات و مقابله با آتش مانورهای آموزشی می باشد.

انواع مانور:
1. مانور دور میزی

2. مانور در بعد عملی و تئوری
3. مانور در ابعاد واقعی: در این نوع مانور همه چیز به شکل واقعی انجام می شود و شرایط حاکمه 

همانند شرایط واقعی در نظر گرفته می شود.
آموزشی  برج های  می شود  استفاده  آتش نشانی  مانورهای  و  آموزش  جهت  که  امکاناتی  ازجمله 
می باشد. در گذشته برج آموزشی در ایران ثابت بوده با افزودن توانایی جمع شدن و گسترده شدن 
سریع و همچنین افزودن کفی حمل ویژه سازه یا ابعاد برج در حالت کامپکت به ابعاد قابل حمل 
تبدیل شده. برج آموزشی راه پله های هستند که دارای چندطبقه می باشند و به صورت ثابت در 
برخی از مراکز آتش نشانی وجود دارد. محدودیت در تعداد این برج ها جهت آموزش و مانور در 
ایستگاه های سراسر کشور مسئولین بر آن داشت که برجی با قابلیت حمل را داشته باشند که بتوانند 

در سراسر ایستگاه ها از این وسیله آموزشی استفاده کنند.
این سازه  از ساخت  ایستگاه مربوط می باشد پس  فقط در چند  برج  این  از  تعداد معدودی  تنها 
متحرک و ارسال آن به ایستگاه ای مختلف آتش نشانی سطح کشور صرفه جویی عظیمی در هزینه 
و انرژی و زمان پرسنل آتش نشانی خواهد شد. در ایستگاه های مختلف آموزشی آتش نشانی در 
ایران بفرموده مقامات ذی ربط مسئول نیاز چشم گیری در این رابطه وجود دارد و طراحی و ساخت 
این سازه پاسخگو خالء موجود خواهد بود )بدین ترتیب که هم اکنون برای آموزش تمامی پرسنل 
کارآموز آتش نشانی را از ایستگاه مربوط خود خارج کرده و به حمل نصب برج ثابت عملیاتی می 
بند که این ایاب و ذهاب دسته جمعی و به دفعات باعث اتالف انرژی، زدن و هزینه گزافی می شود(

جمالت مشکالت مالی و کمبود فضای اشغالی توسط برج ثابت و ...

ازجمله مزایای برج عملیاتی قابل رگالژ می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. قابل حمل

2. جهت آموزش و مانورهای سازمانی
3 دارای استاندارد ترافیکی

4. صرفه جویی در مصرف هزینه، زمان و انرژی
5. قابل برپا کردن در شرایط مختلف زمین و آب و هوا و دما

6. اشتغال زایی
7.کارایی مضاعف )حل چالش تداخل و برخورد(

اولین قدم طراحی و حل مشكالت مطرح شده:
1- ارتفاع برج: تعداد طبقات موردنظر آتش نشانی 4 طبقه می باشد. به هر طبقه از کف تا اولین وقف 
3 متر می باشد که در مجموع 12 متر بعالوه ی 1 متر محافظ راه پله و پاگرد 13 متر ارتفاع را برای 

سازه در نظر گرفته شده است.
2- ابعاد راه پله و ارتفاع پله ها: سازه دارای 2 راه پله با عرض 80 سانتی متر می باشد ارتفاع و عرض 

پله ها براساس استاندارد مقررات ملی مبحث 3 تعیین و طراحی شده است.
3- ارتفاع و عرض سازه هنگام جمع شدن بروی کفی: به ترافیکی بودن و حمل ونقل در عرض 
جمع شده برج 260 سانتی متر و ارتفاع کمتر از 480 می باشد. جهت رفع مشکل عرض ترافیکی 

محمد کاظمی راد، طراح
mohammadkazemirad@gmail.com
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دارا  را  شدن  جمع  قابلیت  سازه  پاگردهای 
می باشند تا به تواند به مقدار استاندارد عرض 

ترافیکی برسد و ارتفاع 480
4- نیروی وارده بر زمین: به ازای هر محور 9 
تن فشار بروی زمین می باشد که سازه ساخته 
شده وزنی معادل 6 تن و کفی ساخته برابر 10 
تن می باشد که کمتر از حداکثر استانداردهای 

راه و ترابری می باشد.
7.5x16 5- سایز الستیک

در هنگام طراحی مشکالت بسیار زیادی مواجه 
باز و بسته  شدم اصلی ترین قسمت که چطور 
شدن سازه را طراحی کنم. برای شروع سازه را 
طبق درخواست ها به صورت جدا طراحی کردم 
و کفی نیز جدا طراحی کردم و برای انتقال سازه 
به  آن ها  اتصال  جهت  مفصل  یک  از  کفی  به 
یکدیگر استفاده کردم. در طراحی دیده می شد 
که سازه جهت برپا شدن باید روی یک سطح 
صاف برپا شود و هنگام بلند شدن سازه تمام 

نیروها بر مفصل و انتهای سازه وارد می شود. 

از دو  این مشکل بجای یک مفصل  برای رفع 
مفصل استفاده کردم مزیت این کار اینکه موقع 
تا  می کند  اول حرکت  مفصل  سازه  برپا شدن 
اینکه سازه به اولین سطح تماس پیدا کند بعد 
آن جهت تکمیل عملیات برپایی مفصل دوم کار 
می کند در این صورت اگر سطح ما ناهموار هم 
باشد سازه ما بدون مشکل بر سطح ما می نشیند. 

مرحله بعدی نیروی الزم جهت برپا شدن سازه 
است دو عدد 5 نیروی الزم جهت بلند کردن 
سازه از روی سازه را به ما می دهد اما مشکل 
به  است.  سازه  به  نیرو  انتقال  چگونگی  اصلی 
با سازه در یک  دلیل کوتاه بودن کفی جک ها 
راست قرار می گیرند تقریبا تمام نیروی وارده 
نیروی عکس  به  تبدیل  وارد می شود  بر سازه 

عمل می شود.

برای رفع این مشکل از 4 عدد جک برای برپا 
که  اول  جک  دو  وظیفه  کردم  استفاده  کردن 
به صورت خطی عمل می کند و یک مرحله ای 
می باشد حرکت دادن دو جک تلسکوپی اصلی 
می باشد که جک ها را تحت زاویه مناسب قرار 

می دهد تا وظیفه خود را انجام دهد. 

مشکل بعدی در رسیدن به ایستایی کامل در 
وقتی  می افتد  سازه  برای  که  اتفاقی  حالت  این 
بر  وارد  نیروی  تعادل می گذرد  از حالت  سازه 
سازه برعکس شده و این سازه است که کفی را 
به سمت خود می کشد این باعث خارج شدن 
از حالت تعادل و منجر به حادثه ناگوار می شود 
جهت رفع این مشکل یک جک در پایین سازه 
قرار می گیرد که قبل رسیدن به حالت تعادل بر 
روی زمین قرار می گیرد و سازه را به آرامی بر 

روی زمین قرار می دهد. 

درنهایت برای ایستایی و جلوگیری از ارتعاشات 
دو عدد جک دستی به سازه اضافه می شود.

طرز کار برج عملیاتی:
در  و  دستی  جک های  کردن  باز  اول  مرحله 

مرحله بعد باز کردن پاگردها توسط اپراتور 

باز شدن جک اول کفی و آماده شدن جک دوم 
برای سر پا شدن سازه در این مرحله مفصل اول 
سازه عمل می کند و سازه روی اولین سطحی که 

با آن تماس پیدا کند قرار می گیرد.
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سازه هنگام بر پا شدن در مرحله ای که سازه به 
حالت تعادل می رسد که نیرو عکس جهت نیروی 
جک کفی می باشد و احتمال واژگونی دارد جک 
نصب شده در قسمت انتهایی سازه عمل کرده و 

سازه را به آرامی به روی زمین قرار می دهد.

در مرحله جک های سازه توسط اپراتور باز شده 
باعث  می باشد  دستی  به صورت  که  جک ها  و 

ایستایی بیشتر سازه می شود. 

نتیجه گیری:
از داده های بدست آمده از مشكالت و راه حل های 
مناسبی  راه حل  می تواند  نهایی  طراحی  شده،  ارائه 

برای ساخت برج می باشد.
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راز موفقیت سازمان ها
 امروزه در علم مدیریت از سرمایه انسانی به  عنوان مزیت رقابتی پایدار نام برده می شود و سازمان هایی 
موفق تر هستند که از این مزیت به  خوبی بهره  برداری کنند. چنین سازمان هایی در بازار رقابت، گوی 
سبقت را از رقیبانشان خواهند ربود؛ اما سرمایه انسانی که از آن به عنوان مزیت رقابتی پایدار یاد 
می شود، نیروی انسانی برخوردار از سالمت است؛ یعنی اگر شما در یک سازمان مدیر باشید و سرمایه 
انسانی سالم، توانمند و کارآمد داشته باشید، از بقیه سازمان ها جلوتر هستید. ممکن است یک سازمانی 
امکانات مالی و تجهیزات خوب داشته باشد ولی نیروی انسانی سالم و کارآمد نداشته باشد، چنین 
سازمانی در بازار رقابت بازنده خواهد بود. برعکس این حالت، مدیران باهوش، کمبود امکانات و منابع 

مالی را با بهره گیری مناسب از نیروی انسانی ارزشمند خود جبران می کنند.

نیروی انسانی سالم کیست؟
می شد،  سالمت  از  صحبت  وقتی  درگذشته 
منظور فردی بود که از نظر جسمانی دچار نقص 
یا بیماری نباشد؛ اما امروز رویکرد دنیا به مقوله 
سالمت، کاماًل تغییر کرده است. امروزه اعتقاد 
وسیعی  ابعاد  دارای  سالمت  که  است  این  بر 
را شامل  انسان  زندگی  تمام جنبه های  و  است 
می شود، بر این اساس فردی سالم تلقی می شود 
که از ابعاد مختلف وجودی، مانند شرایط جسمی، 
نقصانی   ... و  معنوی  اجتماعی،  روانی،  و  روحی 
نداشته باشد. چراکه کاستی و نقصان در هر یک 
از ابعاد وجودی انسان، سالمت وی را در سایر 
ابعاد نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این  رو در 
سازمان ها نیز مدیرانی که به دنبال کارایی و اثر 
بخشی بیشتر سیستم خود هستند، باید به فکر 
سالمت کارکنان خود، به مفهومی که ذکر شد، 
باید  کارکنان،  بیشتر  کارایی  برای  یعنی  باشند؛ 
برای سالمت جسمانی، روانی، اجتماعی، معنوی، 
اقتصادی، رفاهی و ... برنامه وجود داشته باشد. 
نتیجه کار چنین نیروهایی، قطعاً خدمات و تولید 
باکیفیت بیشتر و افزایش اثربخشی در سیستم 

سازمانی خواهد بود.

دکتر غالمی
معاون طرح و برنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

تندرست نگهداریم ...
خانواده ها و مدیران عملیاتی، بیشترین تـأثیر را در سالمت روح و روان آتش نشانان دارند
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ضرورت تشكیل اداره سالمت
شما اگر روند سازمان های آتش نشانی را مطالعه 
و  آمده  مختلفی  مدیران  دید،  خواهید  کنید، 
و  امکانات  فراخور  به  دوره  هر  در  و  رفته اند 
سیاست های همان زمان، اولویت هایی تعریف شده 
و برنامه ها در همان راستا تعریف و اجرا شده اند. 
برای برخی اولویت توسعه ایستگاه هاست و برای 
برخی دیگر بروزکردن تجهیزات و در مواردی 
دیگر، موضوعات متنوع دیگری مطرح بوده اند. 
کشور  سطح  در  خطرناک  رخدادهای  تنوع  با 
که طی سال های  در شرایط حاضر  و همچنین 
زیادی  صنعتی  و  شهری  آتش نشانان  گذشته 
مرگ  یا  و  مصدومیت  دچار  گوناگون،  بدالیل 
شده اند، تشکیل اداره سالمت کارکنان می بایست 
یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان ها بوده 
و  پیگیری  ایشان،  توسط  اصل  یک  به عنوان  و 
پشتیبانی شود. در اینجا الزم است اشاره  کنم با 
توجه به تعریفی که از سالمت ارائه شد، ضرورت 
دارد همه واحدهای سازمانی دست به دست هم 
داده، اداره تازه تشکیل سالمت را همراهی کنند 
تا ان شاءاهلل شاهد ارتقاء نسبی سالمت پرسنل 
عزیز و زحمتکش سازمان های آتش نشانی باشیم.

فعالیت های اداره سالمت
فعالیت های  آتش نشانی  سازمان  سالمت  اداره 
که  می کند  دنبال  بخش  چند  در  را  خود 
روانشناسی  پژوهشی،  آموزشی،  فعالیت های 
محسوب  آن ها  اهم  از  بیماری ها  غربالگری  و 
آموزشی،  فعالیت های  خصوص  در  می شود. 
اساتید  با همکاری  برگزاری همایش های علمی 
دانشگاه، تهیه بروشورها و پوسترهای آموزشی، 
و  اتوماسیون  طریق  از  آموزشی  مطالب  ارائه 
برگزاری دوره های آموزشی فوریت های پزشکی 
را می توان نام برد. تمام پرسنل عملیاتی، در مقاطع 
مختلف، می بایست در آموزش های ضمن خدمت 
خود، با کلیات کمک های اولیه نیز آشنا شوند تا 
درصورت نیاز، در عملیات های مختلف بتوانند 
به مصدومین حوادث، امدادرسانی مؤثرتری ارائه 
نمایند. بخش دوم ، فعالیت های پژوهشی در حوزه 
بررسی  این خصوص  در  است.  پرسنل  سالمت 
تأثیر PTSD در فرسودگی شغلی آتش نشانان و 
تأثیر مدیریت استرس در کارایی کارکنان عملیاتی 
در خصوص مسائل روان شناختی پرسنل عملیاتی 
از اهمیت باالیی برخوردار است. در بخش سوم، 
با بهره گیری از حضور روانشناس همکار در اداره 
سالمت سازمان، جلسات مشاوره روانشناسی در 
دوره ای  به صورت  می بایست  ایستگاه ها  دفاتر 
همکاران  نگرش  تغییر  با  امیدوارم  شود.  انجام 
عزیز به مقوله روانشناسی، بتوان خدمات بیشتری 
در این زمینه به آتش نشانان عزیز ارائه کرد. در 
زمینه غربال گری بیماری ها، با توجه به اهمیت 
توجه به برخی بیماری های جسمانی که عوارض 
می بایست  می گذارند،  جای  بر  جبران ناپذیری 
طرح هایی برای شناسایی افرادی که در معرض 
شود.  انجام  هستند،  دیابت  و  فشارخون  خطر 
دیابت یکی از بیماری هایی است که علیرغم آنکه 
عوارض آن قابل  پیشگیری است ولی گریبانگیر 
بقدری مهم  بیماری  این  انسان هاست.  از  خیلی 
است که سازمان بهداشت جهانی، سال 2016 
را به نام سال مقابله با دیابت نام گذاری کرده 
بود. اداره سالمت نیز می بایست طی زمان بندی 
مشخص، اقدام به شناسایی افراد در معرض خطر 
اظهاری  خود  اطالعات  آنالیز  طریق  از  دیابت، 

ایشان نماید.

توصیه هایی در رابطه با تغذیه آتش نشان 
شـیر ازجمله مواد غذایی اسـت که آتش نشانان 
حتمـاً بایـد اسـتفاده کننـد. چراکـه اسـتحکام 

بدنـی آن هـا را بـاال می بـرد. از طـرف دیگر در 
محیط هـای با حـرارت باال، تعریق زیاد اسـت و 
شـیر می تواند، آب، الکترولیت های بدن و مقدار 
کالـری موردنیـاز برای بـدن را تأمین کند. پس 
آتش نشـان بـرای بهبود وضعیت سـالمت خود 
در خالل عملیات بجـای اینکه آب بخورد، بهتر 
اسـت شـیر مصرف کند. درمجموع توصیه کلی 
این اسـت کـه آتش نشـان، افرادی هسـتند که 
همیشـه فعـال بـوده و آدمـی که همیشـه فعال 
اسـت، بایـد از همـه گروه هـای غذایی در سـبد 

غذایی اش وجود داشـته باشـد.
مهم تریـن تفاوتـی که بیـن حرفه آتش نشـانان 
بـا سـایر مشـاغل وجـود دارد، اسـترس روانی 
باالی فعالیتشـان اسـت. اسـترس روانی، بیشتر 
تأثیرگـذار  فیزیکـی  اسـترس های  سـایر  از 
همـکار  به عنـوان  بنـده  اسـت.  مخـرب  و 
آتش نشـانان عزیـز کـه شـرایط کاری آن هـا 
را می بینـم، از ایـن فرصـت اسـتفاده می کنم و 
می خواهـم بـه دو قشـر پیغـام بدهم و دوسـت 

دارم ایـن پیغـام شـنیده و اجـرا شـود: 

از خانواده آتش نشان ها خواهش می کنم، علیرغم 
زندگی شان  و  معیشت   وضعیت  امروزه  اینکه 
سخت است و با مشکالت زیادی مواجه هستند، 
را درک  آتش نشان  فردی  شرایط  این  حال  با 
کنند و بدانند که وی در محیط کارش با سختی ها 
و هیجانات استرس زای فراوانی روبروست. بهتر 
است که این استرس ها را مضاعف نکنند، چراکه 

بر عملکرد آن ها بسیار تأثیر می گذارد.
عملیاتـی،  مدیـران  مخصوصـاً  مدیـران،  از 
بصـورت  کـه  ارشـد  مدیـران  و  فرماندهـان 
مسـتقیم با این عزیزان ارتبـاط کاری دارند هم 
خواهـش می کنـم، در رعایت نظـم و انضباط و 
دیسـیپلین کاری که الزمه شـغل آتش نشـانی 
اسـت، با مدیریـت صحیح، از ایجاد اسـترس و 
تنش در زیرمجموعه هایشـان خـودداری کنند 
و اسـترس های شـغلی ایـن عزیزان را تشـدید 
نکنند تا انشـا اهلل در سـایه آرامش، آسـیبی به 

نشـود. وارد  همکاران 

یکی به خانواده 
آتش نشانان و 

دیگری به مدیران 
آتش نشانی
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در این مقاله به بررسی دو موضوع در خصوص بوستر پمپ آتش نشانی و پایپینگ اطراف آن 
مطابق با NFPA 20 پرداخته می شود:

)Pump cavitation( بررسی پدیده کاویتاسیون )1
)Backflow preventers( بررسی تجهیزات جلوگیری کننده از بازگشت جریان )2

)Pump cavitation( بررسی پدیده کاویتاسیون
کاویتاسیون پدیده ای نامطلوب است که در اثر افت هد در مسیر مکش )suction( پمپ به کمتر 

از میزان بحرانی رخ می دهد.
در مراجع مکانیک سیاالت مقدار بحرانی فشار ورودی پمپ، فشار اشباع سیال )آب( در دمای 
عملیاتی است که در جداول ترمودینامیکی خواص آب )steam table( گزارش شده است و قابل 
محاسبه است. هنگامی که فشار آب به کمتر از فشار اشباع می رسد فرآیند تشکیل شدن حباب 
آغاز می شود. خط قرمز طراح هنگام انجام محاسبات سیستم پمپاژ، رسیدن حباب به داخل پمپ 
است زیرا در صورت رخ دادن این اتفاق حباب با ورود به داخل پمپ موجب تخریب پروانه و 

پوسته پمپ می گردد.
در طراحی بوستر پمپ های آتش نشانی طراح می بایست دو تدبیر را جهت جلوگیری از رخ دادن 

کاویتاسیون بیاندیشد:
NFPA 20 الزام شده در P&ID 1- طراحی سیستم پایپینگ اطراف پمپ بصورت دقیقًا مطابق با

در  و  می گیرد  قرار   )strainer( OS&Y سپس صافی  متحرک  ساقه  ابتدا شیر  که  بدین صورت 
مواردی که سایز مسیر مکش با سایز فلنج پمپ یکسان نباشد مطابق با BS-EN 12845 الزاماً بایستی 
از کاهنده Reducer غیر هم مرکز )Eccentric( با زاویه کمتر از c°20 استفاده شود تا در صورت 

ایجاد حباب با حبس کردن حباب ها تا حدودی از ورود آن ها به داخل پمپ جلوگیری شود.
مطابق با NFPA 20 افت فشار ناشی از شیر ساقه متحرک، صافی و مابقی ادوات پایپینگی در مسیر 

مکش بایستی محاسبه گردد تا در طراحی جهت جلوگیری از کاویتاسیون منظور گردد.
2- رعایت کردن حداقلNet Positive Suction Head) NPSH ( در ورودی پمپ که بیان کننده 

هد آب در ورودی پمپ است.
تعریف NPSH در NFPA 20 این گونه بیان شده است کهNPSH بیانگر هد سیال در نازل ساکشن 

پمپ است.
رعایت کردن حداقل NPSH در سیستم های اسپرینکلر، فوم و واترمیست شرایط متفاوتی دارد.

 در سیستم های اطفاء حریق آبی برای پمپ های سانتریفیوژی مقادیر NPSH Required توسط 
سازنده پمپ در دیتاشیت گزارش می شود. برای پمپ های افقی مطابق با NFPA 20 به ازای هر 
1000 فوت تغییر در ارتفاع، 1 فوت هد بیشتر جهت جلوگیری از کاویتاسیون و رعایت حداقل 
NPSH الزم است. برای پمپ های عمودی، در پمپ های با ظرفیت 20000 گالن بر دقیقه و باالتر، 
شرایط نصب پمپ و جانمایی ساکشن آن باید طوری لحاظ گردد که نحوه قرارگیری آن از ورود 

حباب به داخل پمپ جلوگیری کند.
در  مثبـت  جابه جایـی  پمپ هـای  بـرای   
مکـش  مسـیر   NPSH فـوم،  سیسـتم های 
بایسـتی حداقـل به مقدار اعالم شـده توسـط 

سـازنده بـه اضافـه 5 فـوت باشـد.
 NFPA برای سیستم های واترمیست نیز در 
20 ذکر شده است که مقدار NPSH در ورودی 
پمپ باید حداقل 5 فوت بیشتر از مقدار اعالم 
شده توسط سازنده در طراحی لحاظ گردد تا 
از جلوگیری از رخ دادن کاویتاسیون اطمینان 

حاصل گردد.
بررسی تجهیزات جلوگیری کننده از بازگشت 

)Backflow preventers( جریان
تجهیزات جلوگیری کننده از بازگشت جریان 
مسئولیت  آبی  حریق  اطفاء  سیستم های  در 
پدیده  از  و جلوگیری  یک طرفه کردن جریان 
Reverse flow را دارا می باشند. جهت رسیدن 
به این مهم از دو نوع تجهیز استفاده می گردد:
)Double check valve( شیر یک طرفه دوتایی )1

)RPZ( Reduced pressure zone )2
از  عبور  هنگام  سیال  فشار  افت  کلی  بطور 
بیشتر  دوتایی  یک طرفه  شیر  به  نسبت   RPZ
است اما اطمینان و مقاومت آن نسبت به شیر 
یکطرفه دوتایی بیشتر است و انتخاب بین این 
دو بستگی به نظر طراح و فشار گزارش شده 

توسط محاسبات هیدرولیکی دارد.
شایان توجه است که نمی توان از شیر یک طرفه 
بازگشت  از  جلوگیری کننده  تجهیز  به عنوان 

جریان استفاده کرد.
تجهیــز  قــراردادن  الــزام   NFPA 20 در 
بازگشــت جریــان، در  از  جلوگیری کننــده 
خطــوط مکــش و دهــش بوســتر پمــپ 

محسن افشاری
کارشناس سیستم های اطفای حریق- شرکت آراد ساختمان آبان
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بیــان شــده اســت: این گونــه 
پمــپ، در  در مســیر مکــش   
ــالح  ــی ص ــام قانون ــه مق صورتیک
تجهیــز دادن  قــرار   بدانــد، 
Backflow preventer جایز است.

الزامًا  پمپ  دهش  مسیر  در   
جلوگیری کننده  تجهیز  یک  بایستی 

شده  لیست  که  جریان  بازگشت  از 
هم باشد، مورد استفاده قرار گیرد.

در ایران چون غالبا آب سیستم اطفاء 
تأمین  پمپ  و  مخزن  توسط  حریق 

تجهیز  از  استفاده  به  نیازی  می شود، 
جلوگیری کننده از بازگشت جریان در مسیر 

سیستم  درصورتیکه  اما  نیست؛  پمپ  مکش 
گردد،  تغذیه  شهری  آب  از  حریق  اطفاء 
بازگشت  از  جلوگیری کننده  تجهیز  از  استفاده 
جریان در مسیر مکش بوستر پمپ آتش نشانی 

ضروریست.

نكاتــی کــه NFPA 20 در طراحــی و اجرای 
ایــن موضــوع الــزام کــرده اســت بــه قــرار 

زیــر اســت

از  جلوگیری کننده  تجهیز  که  هنگامی   )1
مسیر  در  اطمینان  شیر  با  جریان  بازگشت 
اطمینان  شیر  گردند،  می  نصب   discharge
برای  که  شود  گرفته  نظر  در  طوری  بایستی 
مناسب  تخلیه ای  بتواند  ممکن،  دبی  ماکزیمم 
ایجاد کند. همچنین جانمایی شیر اطمینان باید 
باشد.  دیدن  قابل  آن  تخلیه  که  باشد  طوری 
طراحی و سایزینگ شیر اطمینان الزامًا بایستی 
در مدارک و محاسبات مهندسی مستند گردد.

از  جلوگیری کننده  تجهیز  هنگامی که   )2
قرار  پمپ  مکش  مسیر  در  جریان  بازگشت 
قطر  برابر   10 مقدار  به  بایستی  حداقل  دارد 

لوله از فلنج مکش پمپ دور باشد.
تجهیز  قانونی،  مقام  نظر  دلیل  به  هنگامیکه   )3
جلوگیری کننده از بازگشت جریان در مسیر مکش 
پمپ قرار داده شده است، محاسبات مربوط به 

میزان افت فشار آن بایستی بررسی گردد.
بازگشت  از  جلوگیری کننده  تجهیز  نصب   )4
مسیر  در  فشار  افت  موجب  نباید  جریان 
اعالم  مجاز  میزان  از  کمتر  به  پمپ  ساکشن 
شده در استانداردها گردد. )محاسبات مربوط 

)NPSH به

5( نصب تجهیز جلوگیری کننده از بازگشت جریان در مسیر دهش پمپ نباید موجب افت فشار 
و عدم وجود فشار کافی در رایزر و سیستم اطفاء گردد.

برای  اطراف  پایپینگ  و  جریان  بازگشت  از  کننده  جلوگیری  تجهیز  طراحی  نحوه  از  ای  نمونه 
پمپ های افقی که در پیوست NFPA 20-A مطرح شده است به شکل زیر می باشد:
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است.  روشن  همگان  بر  ساختمان ها  در  اضطراری  روشنایی  وجود  ضرورت  دیگر  اکنون 
سیستم های روشنایی های اضطراری باید بطور اصولی و با بهره گیری دقیق از الزامات و مقررات 
مربوطه اجرا شود. در خالل تغییرات سریع این نگرش بسیاری از افراد در یافتن مسیر صحیح 
دچار سردرگمی خواهند شد. بر همین اساس کنفرانس ساالنه روشنایی اضطراری برای نخستین 
بار در ژوئن 2017 برگزار شد که تنی چند از سخنرانان برجسته، راه حل های فوق العاده ای در 
این زمینه مطرح نمودند. 10 موضوع اساسی مطرح شده در این خصوص به شرح زیر می باشد:

عالئم خروج اضطراری
با این حال این  نصب و راه اندازی چراغ های اضطراری و چراغ های تخلیه ضروری است، 
موضوع اغلب به عنوان بخشی از طراحی روشنایی ساختمان فراموش می شود. متخصصان 

روشنایی اغلب طراحی روشنایی اضطراری را به سازندگان چراغ محول می نمایند.
اضطراری  اضطراری، چراغ سبز خروج  قابل رؤیت روشنایی  از مهم ترین بخش های  یکی 
است. پس از حوادثی نظیر زلزله و آتش سوزی، اولین اقدام قطع جریان برق و گاز است. این 
کار برای جلوگیری از حوادث ثانویه )راحتی افرادی که در حال خروج از ساختمان هستند و 
همچنین افرادی که در زیر آوار گرفتار شده اند( می باشد. در زمان قطعی برق اینگونه تابلوهای 
جهت نما با استفاده از شارژ باتری مسیر خروج را روشن می کنند به این ترتیب افرادی که 
می خواهند از ساختمان خارج شوند مسیر خروج را به سرعت پیدا می کنند. بنابراین نیاز است 
که برق اصلی ساختمان قطع و طبیعتاً پس از قطع جریان برق، محیط تاریک می گردد. این 

عالئم، نور محیط را تأمین نموده و برای 1 الی 3 ساعت روشن می مانند و تابش نور دارند.
با مطالعه برخی از مدل های محبوب بازار بایدها و نبایدهای آن ها بررسی شده اند: عالئم و 
تابلوهای خروج در دو نوع وجود دارد که هر دو با باتری قابل شارژ کار می کنند. نوع اول آن 
شامل چراغ هایی که است که باتری آن بصورت دستی شارژ و با برق DC  فعال می شود و 
نوع دوم آن با برق AC شارژ و فعال می شود بدین صورت که در زمان وجود برق در مدار 
و شبکه اصلی برق کشی ساختمان خاموش بوده و به محض قطع جریان برق روشن می شود. 
مصرف کننده گزینه انتخاب ولتاژهای مختلف را با توجه به برق مصرفی خود خواهد داشت. 
این محصوالت در دو گروه با باتری و با سیستم کنترل مرکزی هستند، امکان تست خودکار 
و تست دستی، نصب آسان و گارانتی از دیگر خصیصه های این محصوالت هست. این نوع 
تابلوها بصورت آویز، دیوارکوب، آویز دوطرفه و قابل نصب به سقف و بصورت دفنی بر روی 

زمین طراحی و ساخته می شوند.
تست،  هزینه های  باتری ها،  تدریجی  تابلوها مشکالت ضعیف شدن  اینگونه  معایب  از  یکی 
سرویس، شارژ و تعویض باتری ها، احتمال روشن نشدن تابلوها و عدم رؤیت تابلوها در حضور 

محسن احمدیانی 

دود در محیط می باشد. تکمیل سیستم روشنایی 
اضطراری با تابلوهای خروج اضطراری شب نما 
می تواند ضریب ایمنی در هنگام حادثه را افزایش 
دهد. برچسب های شب نما بعد از تابش نور به 
آن، نور را در خود ذخیره می کند و در تاریکی، نور 
ذخیره  شده را بازتابش می کند. تفاوت این جنس 
با شبرنگ در این است که در جنس شبرنگ 
اگر منبع نور  قطع شود، تابلو نیز بازتابشی ندارد 
ولی در این جنس حتی بعد از قطع جریان نور، 
تابلو قادر است نور ذخیره شده را بازتابش کند. 
این جنس را اصطالحاً فتولمینسنت می گویند و 
از  جهت طراحی سیستم های خروج اضطراری 

آن استفاده می کنند.
و  روشنایی  سیستم  طراحی  مقررات  از  برخی 
استانداردهای  براساس  اضطراری  چراغ های 
BS5266، EN1838، EN50172 و مباحث 23 

مقررات ملی ساختمان بشرح ذیل است:

 عالمت گذاری راه های خروجی
خروجی های  افراد،  صحیح  هدایت  به منظور   •
تابلوها  و  عالئم  توسط  باید  ساختمان  مختلف 
بدانند  مردم  تا  گردند  آشکار  و  واضح  کامل 
راه هایی غیر از راهی که از آن وارد شده اند نیز 

برای خروج وجود دارد.
• باید از روشن شدن چراغ ها و عالئم نورانی 
محض  به  خروج  درب های  فراز  بر  نصب شده 

اعالم خطر اطمینان حاصل شود.
• اگر امکان قرار دادن عالمت نورانی بر فراز 
به وضوح  باید در محلی که  ندارد،  درب وجود 
قابل رؤیت بوده و کمتر امکان کثیف و یا پنهان 

شدن در پشت موانع را دارد نصب گردد.
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• اگر خروجی در معرض دید نباشد و یا کسی 
را که در حال گریختن است دچار تردید نماید 
نصب عالئم مکمل خروج اضطراری به همراه 
جهت نماها به تعداد الزم و در مکان های مناسب 

در طول مسیر خروج الزامی است.
نورپردازی  دارای  باید  نورانی خروج  عالئم   •
اساس  بر  سفیدرنگ  حروف  دارای  و  داخلی 
روی  بر  میلی متر   20 حداقل  قلم  ضخامت 
”خروج  کلمات  حاوی  سبزرنگ،  شفاف  زمینه 
و  باشند  اضطراری”  “راه پله  یا  اضطراری” 
خروجی  به  که  پنجره ای  یا  درب  نزدیکی  در 

اضطراری هدایت می شوند نصب گردند.
• در صورتی که از همه نقاط خروجی، عالمت 
خروج اضطراری دیده نشود، باید عالئم نورانی 
دیگری به صورت جهت نما، با نورپردازی داخلی 
یا خارجی با حروف سفید بر اساس ضخامت قلم 
حداقل 10 میلی متر بر زمینه سبز در راهروها یا 

گذرگاه ها نصب شود.

در  باید  اضطراری  چراغ های  راه پله ها  در   •
داخل محوطه پلکان و متصل به سیستم برق 
اضطراری باشند و حداقل یک چراغ سفیدرنگ 
در هر پاگرد طبقه و یک عالمت نورانی خروج 
روی  بر  شده  نورپردازی  داخل  از  اضطراری 
درب خروج، راهنما به سمت خارج یا خیابان 

نصب شود.
ضمناً باید چراغ سفیدرنگ دیگری نیز در پاگرد 
وسط طبقات )که می تواند متصل به سیستم برق 

اضطراری نباشد( قرار داشته باشد.
• روشنایی چراغ های اضطراری راه پله ها نباید 
از 40 وات کمتر باشد. چراغ های کنار هر پله 
می تواند 10 وات باشد سایر چراغ های اضطراری 

نباید ضعیف تر از 25 وات باشند.
گذرگاه های  و  راهروها  مسیر  تغییر  هر  در   •
خروج یا تقاطع آن ها با راهروهای عمومی، پله ها، 
برق  سیستم  به  متصل  سفید  چراغ  یک  باید 

اضطراری نصب گردد.

• این چراغ باید در باالی هر عالمت راهنما، هر 
درگاهی و راه فرار از حریق در بیرون ساختمان 
نیز نصب شود، مگر در صورتی که مسئول آن، 
نورپردازی موجود خیابان را برای روشنایی آن 

کافی بداند.
• هر راهرو عمومی، گذرگاه خروج اضطراری 
چراغ  یک  حداقل  باید  حریق،  از  فرار  راه  و 
طول  متر   24 هر  برای  سفیدرنگ  اضراری 
راهرو یا بخش های وابسته آن، داشته باشد و 
باید روشنایی عمومی که به سیستم چراغ های 
آن  تکمیل کننده  نمی گردد،  متصل  اضطراری 
یک  از  چراغ ها  تعداد  که  صورتی  در  باشد. 
چراغ اضطراری و یک چراغ عادی کمتر نباشد 
نور  تأمین  برای  اضطراری  چراغ  از  می توان 

عمومی نیز استفاده کرد.
• عالمت نورانی خروج اضطراری باید در محل 
خروج ها، یا محل قرارگیری خروجی های حریق 
در راهروهــای عمـــومی نصب گــردد، مگـر 
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در مواردی که آن خروجی ها محل اتصال به اتاق 
یا فضاهای دیگری باشد که دارای اتصال مستقیم 

به راهرو هستند.
• عالمت نورانی خروج اضطراری باید در محل 
همه در درب ها و پنجره هایی که بعنوان خروج 
افقی  خروجی های  شیب دار،  سطوح  راه پله،  به 
راهروها، پلکان های خارجی یا گذرگاه ها استفاده 
می شوند تعبیه شود. در شرایط خاصی که مسئول 
آن به خاطر عدم استفاده از کاربردی در ساعت 
شب اجازه می دهد )مثل بانک ها یا کاربری های 
عادی دیگر( این عالئم تصویری می تواند فاقد 

روشنایی داخلی باشند.
• تمام دسترسی های خروج باید با عالمت های 
تائید شده که سمت و جهت دستیابی به خروج 
پلکان نشان می دهد مشخص شوند، مگر  با  را 
آن که خروج و مسیر دسترسی به آن به آسانی 
و فوریت، قابل دیدن باشد. تعداد و موقعیت های 
عالئم باید به گونه ای انتخاب شود که فاصله هیچ 
نقطه ای از دسترس خروج تا نزدیک ترین عالمت 

قابل مشاهده از 30 متر بیشتر نشود.
• تمام خروجی های هر بنا، به استثناء درب های 
با  باید  بیرونی،  جداره های  در  واقع  اصلی 
عالمت های تائید شده مشخص شوند. عالمت 
هر خروجی باید در موقعیتی نصب شود که از 
تمام جهات دسترسی به آن خروجی به آسانی 

دیده شود.
• عالئم خروجی باید موقعیتی مناسب و رنگ و 
طرحی متضاد با تزئینات و نازک کاری های داخلی 
و سایر عالئم و نشانه ها داشته باشند تا با آسانی 
دیده شوند. هیچ نوع تزئینات، مبلمان، تجهیزات 
و تأسیسات نباید مانع دیده شدن عالئم خروج 
شود. همچنین استفاده از انواع نورپردازی، نمایش 

از  بیشتر  آن  روشنایی  که  چیزی  یا  و  تصویر 
یا در مسیر رؤیت  روشنایی عالئم خروج بوده 
عالئم خروج توجه را به فرد جلب کند، مجاز 

نخواهد بود.
• عالئم خروج باید ساده و قابل فهم برای همگان 
بوده و کلمه “خروج” را بطور ساده خوانا و آشکار 

نشان دهند.
• هر راه عبور یا راه پله ای که خروجی نبوده و 
به دسترس خروجی نیز منجر نمی شود، اما به 
دلیل موقعیت خود ممکن است با یک خروجی 
با  باید  اشتباه گرفته شود،  یا دسترس خروجی 
عالمتی تائید شده که عبارت “خروج نیست” بر 

آن نوشته شده، مشخص گردد.
• عالئم خروج باید بوسیله یک منبع نور قابل 
باشد.  برخوردار  مناسب  روشنایی  از  اطمینان، 
عالئم خروج می تواند از درون روشن یا از بیرون 
نورپردازی شوند. اما در همه حال و در هریک 
از دو حالت روشنایی عادی و اضطراری بنا باید 

بخوبی دیده شوند.
• شدت روشنایی عالئم چه از بیرون و چه از 
 54 از  کمتر  نباید  می شوند  نورپردازی  داخل 

لوکس باشد.
• در تمام مواردی که در این مقررات، پیوستگی 
روشنایی راه های خروج تصریح شده، عالئم خروج 
باید بطور پیوسته روشن باشند، مگر در مواردی 
که همزمان با فعال شدن شبکه حریق، روشنایی 
می آیند.  در  بصورت چشمک زن  خروج  عالئم 
این مقررات،  همچنین در تمام مواردی که در 
ضرورت استفاده از تسهیالت روشنایی اضطراری 
اعالم شده، عالئم خروج باید به شبکه روشنایی 

اضطراری متصل باشند.

روشنایی راه های خروج
به گونه ای  باید  خروجی  راه های  روشنایی   •
طراحی و تنظیم شود که در مواقعی از شبانه روز 
که ساختمان مورد تصرف است، روشنایی بطور 
مداوم و پیوسته برقرار باشد و ساکنین بتوانند 
راه را بدرستی تشخیص داده و مسیر خروج را 

براحتی طی کنند.
• شدت نور خروج اضطراری نباید کمتر از  10 
حین  در  تجمعی،  تصرف های  در  باشد.  لوکس 
شدت  اسالید،  و  فیلم  نمایش  یا  تئاتر  اجرای 
استثنا  خروج  دسترس  راه های  کف  روشنایی 

می تواند به حداقل 2 لوکس کاهش داده شود.
طرح  و  روشنایی  منابع  موقعیت  و  تعداد   •
نورپردازی باید به گونه ای باشد که با خارج شدن 
یک چراغ یا منبع روشنایی از مدار، هیچ قسمت 

از راه خروج در تاریکی فرو نرود.
• برق موردنیاز برای روشنایی مسیرهای خروج 
در  شود.  تأمین  مطمئن  و  مداوم  منبع  از  باید 
مواردی که حفظ تداوم روشنایی مسیرهای خروج 
این  یابد،  بستگی  برق  تأمین  منبع  تعویض  به 
تعویض باید پیش بینی شود که وقفه محسوس 
در روشنایی راه های خروج ایجاد نگردد. چنانچه 
از ژنراتورهای اضطراری استفاده می شود، شبکه 
باید بطور خودکار عمل نموده و وقفه ایجاد شده 

در روشنایی، از 10 ثانیه بیشتر نشود.
به  بتوانند  باید  اضطراری  برق  ژنراتورهای   •
مدت حداقل 1/5 ساعت، شدت روشنایی مقرر 
شده را تأمین کنند. پس از گذشت این زمان، 

شدت روشنایی می تواند به 6 لوکس افت کند.
• سیستم روشنایی اضطراری باید از نوع عملکرد 
پیوسته یا از نوع عملکرد خودکار بدون واسطه و 

خود تکرار انتخاب شود.
اضطراری  روشنایی  برای  که  مواردی  در   •
راه های خروج، از نیروی باتری کمک گرفته شود، 
چگونگی  و  باتری ها  نوع  سیستم،  طراحی  نحوه 
قانونی  مقاوم  تائید  به  باید  آن ها  شدن  شارژ 

مسئول برسد.
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انواع سامانه های اعالم حریق
سامانه های اعالم حریق به سه گروه آدرس پذیر، متعارف و بدون سیم )وایرلس( تقسیم می شوند که هر 
یک از این سامانه ها خود به دو گروه خودکار و دستی تقسیم می شوند. در سیستم های دستی، شستی اعالم 
حریق، تنها منبع تشخیص حریق است. درواقع کار تشخیص حریق در این گونه سیستم ها، فقط به انسان 
سپرده شده است و در مکان هایی که افراد حضور ندارد، کاربردی ندارند. برخالف اینگونه سیستم ها، 

سیستم های اعالم حریق خودکار، وابستگی کمتری به تشخیص انسان دارند.

سامانه اعالم حریق
به مجموعه ای از قطعات 

الکترونیکی گفته می شود 
که وظیفه آشکارسازی 
حریق در اماکن مختلف 

را بر عهده دارد

FIRE ALARMS
SYSTEMS
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تفکیک می شوند. در  )متعارف(  و غیر آدرس پذیر  به دو گروه آدرس پذیر  سیستم های خودکار، 
سیستم آدرس پذیر، عالوه بر اعالم حریق، محل دقیق وقوع آن نیز مشخص می شود. در سیستم های 
متعارف چندین حسگر که یک منطقه از ساختمان را پوشش می دهند، در قالب یک مدار بهم پیوسته 

و به تابلو کنترل مرکزی وصل می شوند. پس هر مدار نماینده یک منطقه است.

استانداردهای سیستم های اعالم حریق.
ازجمله استانداردهای سیستم های اعالم حریق می توان  NFPA72 ،54-UL، LPCB، EVPU، EN و 

BS5839 را نام برد.

اجزای تشكیل دهنده سیستم های اعالم آتش سوزی
به  متصل  خود  که  آشکارساز  یا  یک حسگر  از  معموالً  قدیمی،  خودکار  آتش  اعالم  سامانه های 
خروجی صوتی بود، تشکیل  شده بودند؛ ولی این سیستم ها در سال های اخیر، دیگر مورد استفاده قرار 
نمی گیرند. سامانه های جدیدتر معموالً از تعدادی شستی اعالم حریق و تعدادی حسگر یا آشکارساز  

Detector، یک سامانه پردازش مرکزی و چند خروجی تشکیل می شوند.

آشكارسازها
حسگرها و آشکارسازهای اعالم آتش، )بسته به اینکه به کدام مشخصه آتش حساس باشند( در 
گروه های آشکارسازهای دود، آشکارسازهای حرارت، آشکارسازهای منو اکسید کربن، آشکارساز 

شعله و آشکارسازهای ترکیبی جای دارند.

حسگرهای دود کار تشخیص دود در محل را برعهده دارند. این حسگرها معموالً در دو گروه حسگر 
نوری و حسگر یونیزاسیون جای می گیرند. حسگرهای نوری با ارسال عالئم نوری به یک گیرنده 
)که در داخل خود حسگر مستقر است( میزان تغییر و کاهش نور رسیده را اندازه گیری می کنند و 
اگر تغییر آشکاری در میزان نور دریافتی مشاهده کنند، آن را به آتش تعبیر می کنند. حسگرهای 
یونیزاسیون، شامل دو صفحه نزدیک به هم )الکترودها( هستند و از هوای محیط به عنوان الکترولیت 
استفاده می کنند. چنانچه تغییر ناگهانی در غلظت هوای محیط روی دهد، حسگر آن را به آتش تعبیر 
می کند. حسگرهای یونیزاسیون، حاوی مقادیر کمی مواد رادیواکتیو بوده )برای یونیزه کردن ذرات 

موجود در هوای اطراف الکترودها( و برای همین عمر دائمی ندارند.
حسگرهای حرارت، کار تشخیص حرارت در محل را بر عهده دارند. روش کار این حسگرها کاماًل 
مشابه ترموکوپل یخچال های خانگی است. این حسگرها در داخل خود دو صفحه از مواد متفاوت 
و چسبیده به هم دارند که با گرم شدن یا سرد شدن، جهت خم شدن صفحه ترکیبی تغییر می کند 
و باعث اتصال جریان می شود. انواع جدیدتر این حسگرها دارای دماسنح بوده و به تغییرات درجه 

حرارت حساس می باشد.
حسگرهای ترکیبی، حسگرهایی هستند که از ترکیب یک حسگر دود و یک حسگر حرارت بوجود 
آمده اند و می توان خروجی آنها را بسته به حساسیت محل و تعداد اعالم های اشتباه بر روی و/یا 
تنظیم نمود. روشن است که در حالت »یا« تعداد اعالم های اشتباه بیشتر بوده و در حالت »و« اعالم 

با تأخیر بیشتری صورت می گیرد.

سامانه مرکزی
سامانه مرکزی، یک سامانه تشخیص آتش سوزی است. در این سامانه اعالم های حسگرها تجزیه و 
تحلیل شده و برای اعالم حریق یا در حالت های مشکوک، اعالم نیاز به بازبینی انسان تصمیم گیری 
می شود. این سیستم ها اغلب به صفحه کلید برای ورود فرامین توسط انسان و مانیتور برای مشاهده 
فرامین مجهز هستند. این سیستم ها امروزه به رایانه متصل شده و از طریق نرم افزار مخصوص خود، 
برنامه را دریافت می کنند. یکی دیگر از وظایف این سیستم ها، انتخاب نوع خروجی )آژیر خطر 

عمومی، آژیر خطر در جاهای خاص، تماس با مرکز آتش نشانی و سایر خروجی ها( است.

حسگرهای حرارت، 
کار تشخیص 

حرارت در محل را 
بر عهده دارند
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خروجی ها
بسته  آتش سوزی،  اعالم  سامانه های  خروجی 
شده،  ایجاد  آتش  نوع  یا  وقوع  محل  به 
تماس  باشد.  مختلفی  موارد  شامل  می تواند 
نمودن  روشن  محلی،  آتش نشانی  با  خودکار 
فعال سازی سامانه  اضطراری،  تابلوهای خروج 
درآوردن  صدا  به  خودکار،  خاموش کن  آتش 
قفل  حالت  از  یا  قفل کردن  خطر،  آژیرهای 
خارج کردن درب های محل های مختلف )مانند 
مواردی  از  همگی  اضطراری(  در خروجی های 
سیستم  تصمیم  به  بسته  می تواند  که  است 

انجام شود.

سیم کشی
دو روش کلی برای سیم کشی سیستم های اعالم 
آتش وجود دارد. روش حلقه ای Loop یا روش 
ستاره ای. در قدیم که سیستم های آدرس پذیر 
وجود نداشتند، اغلب از روش حلقه ای استفاده 
می شد. در این روش، حسگرها بر روی یک حلقه 
مستقر بودند و این حلقه، از اتاقی به اتاق دیگر 
و از حسگری به حسگر دیگر می رسید. بعدها، 
تصمیم بر این شد که هر گروه از حسگرها که 
مربوط به محلی خاص در ساختمان هستند، با 
به سیستم مرکزی متصل  رشته سیم مجزایی 
آتش سوزی  که  داد  تشخیص  بتوان  تا  باشند 

دقیقاً در کدام محل رخ داده است.
فناوری، سیستم سیم کشی مجدداً  پیشرفت  با 
این  به  است.  بازگشته  حلقه ای  حالت  به 
مفهوم که جریان تغذیه توسط دو رشته سیم 

با  دیگر  رشته  دو  توسط  اطالعات  جریان  و 
برای هر حسگر کد  سیستم مرکزی می رسد. 
مخصوصی اختصاص داده شده است و سیستم 
بدون نیاز به سیم کشی مجزا برای هر حسگر، 
آن حسگر و محل قرارگیری آن را به خوبی )از 
روی کد مخصوصش( می شناسد. ارسال کدها 
و اطالعات بین حسگرها و سیستم مرکزی در 
هر ثانیه چندین بار صورت می گیرد و حسگر 
به  نیز  را  تعمیر  و  به سرویس  نیاز خود  حتی 

سیستم مرکزی اعالم می نماید.

مونیتورینگ
سامانه های اعالم و اطفای آتش خودکار معموالً 
توسط یک نمایشگر در محل اتاقک نگهبانی  که 
دارد،  حضور  آن  در  فرد  ساعت   24 بصورت 
این  که  می گیرد  قرار  بازرسی  و  مورداستفاده 

پنل ها را Mimic panel می نامند.

سامانه اعالم حریق متعارف
سامانه متعارف از قدیمی ترین انواع سیستم های 
اعالم حریق است که علی رغم تغییرات کیفی 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  چنان  هم  اندک، 
و    Detector حسگر  چندین  سیستم  این  در 
پوشش  را  ساختمان  از  منطقه  یک  که  شستی 
می دهند، در قالب یک مدار به هم پیوسته، به 
تابلوی کنترل مرکزی متصل می شوند. بنابراین 
نماینده یک منطقه است. در  یا زون  هر مدار 
یک  وضعیت  تغییر  تشخیص  سامانه ها  این 
تغییر  براساس  یا خطا،  به حالت آالرم  منطقه 

منطقه  آن  به  مربوط  مدار  الکتریکی  مقاومت 
کدام  هر  که  صورت  بدین  می پذیرد.  صورت 
مقاومت  یا خطا،  آالرم  حالت  در  از سنسورها 
الکتریکی جدیدی در مدار خود ایجاد می کند. 
در ساختمان های عمومی اعالم ناشی از حریقی 
کوچک ممکن است موجب هراس تعداد زیادی 
از  فعالیت ها گردد.  اخالل در روند معمولی  یا 
یا  پیام  پیش  از  استفاده  اماکن  این  در  رو  این 

سیستم های دو مرحله ای مناسب تر است.

سامانه اعالم حریق آدرس پذیر
اصول کشف و تشخیص حریق در سامانه های 
است،  متعارف  مشابه سیستم های  آدرس پذیر، 
از  یک  هر  سیستم ها،  این   در  که  این  بجز 
شستی ها  یا   Detectors اتوماتیک  حسگرهای 
از  که  هستند  منحصربه فردی  آدرس  دارای 
طریق آن، تابلوی کنترل مرکزی قادر به شناسایی 
و تعیین هر یک از آن هاست. کنترل پنل مرکزی 
اعالم حریق با استفاده از پروتکل های ارتباطی، 
اعالم  تجهیزات  از  یک  هر  وضعیت  اطالعات 
حریق را تجزیه تحلیل کرده و در هنگام وقوع 
حریق یا خطا در سامانه، محل دقیق آالرم یا خطا 

را مشخص می کند.
دتکتورهای  آدرس دهی  برای  گذشته  در 
آدرس پذیر از کلیدهای ده دهی )دو کلید گردان 
با شماره های 0–9( استفاده می کردند. بعدها از 
دیپ سوئیچ ها )0–127( استفاده شد؛ اما امروزه 
از کدی که درون میکروپروسسور داخلی تجهیز 

آدرس پذیر وجود دارد، استفاده می شود.

حسگرهای حرارت، 
کار تشخیص 

حرارت در محل را 
بر عهده دارند
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مهم  بخش های  از  یکی  که  جایی  آن  از 
این  است،  دمپر  ساختمان،  دود  کنترل  در 
دمپر های  خصوص  در  مطالبی  به  بخش 
 NFPA کد  چندین  طبق  حریق،  از  حفاظت 
می پردازد. دیگر  معتبر  منابع  سایر  و 

تعاریف:
ابتدا به برخی تعاریف می پردازیم:

:)Damper( 1- دمپر
که   )Merriam Webster( دیکشنری  از 
دمپر  برای  تعاریفی  است،   NFPA تائید  مورد 

انگلیسی،  زبان  در  کلی  بطور  که  دارد  وجود 
جذب کننده شوک است. برای مثال کندکردن 
یا جلوگیری کردن از نفوذ )به فرض جلوگیری 
میرا  )یا  می نشاند.  فرو  که  وسیله  یا  صدا(  از 

می کند.(
:)Air Operated Damper( 2- دمپر هوا

و  مکانیکی  بصورت  که  شده ای  تائید  دمپر 
در اثر نیروی جریان هوا در یک سمت عمل 

می کند.
:)Motorized Damper( 3- دمپر موتوردار

و  بوده  الکتریکی  موتور  به  مجهز  که  دمپری 
تحت فرمان پانل کنترلی، می تواند به وضعیت 
باز یا بسته تغییر حالت داده و عبور جریان هوا 

را از داخل کانال، کنترل نماید.
:)Fire Damper( 4- دمپر حریق

وسیله ای که در یک سیستم توزیع هوا نصب 
می شود و جهت بسته شدن اتوماتیک، بمحض 
کشف حریق، جهت قطع کردن جابجایی جریان 
هوا و محدود کردن عبور شعله طراحی می شود.

:)Smoke Damper( 5- دمپر دود
وسیله ای داخل سیستم توزیع هوا جهت کنترل 

حرکت دود است.
 Combination( 6- دمپر دود و حریق ترکیبی

:)Fire and Smoke Damper
دو  هر  الزامات  و  نیازمندی ها  که  وسیله ای 

داریوشفرجـی 
کارشناس مکانیک
@dariushfaraji
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دمپر دود و حریق را عملیاتی می کند.
 Ceiling Radiation( 7- دمپر سقفی تشعشعی

:)Damper
انتقال  محدود کردن  جهت  است  وسیله ای 
یا  بیرونی  هوای  طریق  از  تشعشعی  حرارت 
سوار  یا  طبقه  یک  سقف  در  داخلی  بازشوی 
شده در سقف بام که نرخ مقاومت حریق کمتر 

یک ساعت نداشته باشد.

کاربرد:
بمنظور  ساختمان  حریق  از  حفاظت  دمپرهای 

یک یا چند مورد زیر استفاده می شود:
- تعادل و باالنس جریان

- کنترل جریان
- مقاومت در برابر عبور حریق 

- مقاومت در برابر عبور دود
تعدیل دمپر ها جهت تنظیم هوا در کانال های 
تهویه  و  تهویه  )گرمایش،   HVAC سیستم های 
جهت  دمپرها  کنترل  می رود.  بکار  مطبوع( 
کنترل جریان هوا مثل دمپر های استفاده شده 
بمنظور HVAC استفاده می شود. دمپرهایی که 
دارند،  را  عبور حریق  برابر  در  مقاومت  قصد 
مقاومت  قصد  که  دمپرهایی  حریق،  دمپرهای 
در برابر عبور دود را دارند، دمپرهای دود و 
دمپرهایی که به منظور هر دو به کار می روند، 
دمپرهایی  می شوند.  نامیده  ترکیبی  دمپرهای 
که به عنوان بخشی از مهندسی سیستم کنترل 
دود استفاده می شوند، عمومًا دمپرهای چندین 
تیغه، دمپرهای تیغه موازی و یا دمپرهای تیغه 

مخالف هستند. به تصاویر توجه شود.

:NFPA برخی الزامات از
دمپر حریق تائیدشده می بایست جایی که هوای 
کانال ها به داخل سرایت کند یا به بازشوهای 
دیوار یا پارتیشن ها ختم شود، الزام به داشتن 
نرخ مقاومت حریق 2 ساعت یا بیشتر را فراهم 

کند.
انتقال  بازشوهای  همه  در  می بایست  همچنین 
هوا در پارتیشن هایی که ملزم به داشتن نرخ 
مقاومت حریق اند و دیگر بازشوهایی که ملزم 
فراهم شود. یک دمپر حریق  به محافظت اند، 

زمانی نیاز است که موارد زیر رخ دهد:

1. شاخه های کانال به رایزرهای تخلیه محصور 
)بندهای  دارد.  الزاماتی  که  شود  مواجه  شده 

)NFPA 90A 1.4.3.5 تا 4.4.3.5 از
2. جریان هوا به باال حرکت کند.

3. کانال های فرعی فوالدی حداقل طول 560 
میلی متر )22 اینچ(، درون رایزر از هر ورودی 

باال برده شود.
جریان  محدودیت  جادادن  جهت  رایزر   .4
ایجاد شده توسط کانال فرعی به طور متناسب 
سایز شود. دمپرهای دود نباید جهت جانمایی 
دود  مانع  یک  از  شده  تجویز  فاصله ای  یک 
بند  با  شده  موافقت  از  مجزا  دود  دمپرهای 
سیستم  تجهیزات  در   NFPA 90A  2.9.3.4

هوارسان استفاده شوند.
بازشوهای  محافظت  جهت  حریق  دمپرهای 
با نرخ مقاومت  دیوارها، پارتیشن ها یا طبقات 
حریق کمتر از 3 ساعت می بایست یک و نیم 
استاندارد  طبق  حریق  محافظت  نرخ  ساعت 
استفاده  ایمنی دمپرهای حریق  برای   ،UL555

شود.
UL555 استاندارد برای ایمنی دمپرهای حریق، 
ضخامت های لبه جهت یکسان بودن با درجه 
کانال را اجازه می دهد، بطوری که ضخامت ها 

نباید از موارد جدول زیر کمتر باشد:
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دمپرهای دود برای محافظت بازشوها در مواقع 
کنترل  سیستم های  مهندسی  یا  دود  توسعه 
استاندارد طبقه بندی  طبق  می بایست   دود، 
UL 555S، برای ایمنی دمپرهای دود استفاده شود.

طبق  می بایست  نیز  سقفی  دمپرهای  هم چنین 
دمپرهای  ایمنی  برای   UL555C استاندارد 

سقفی آزمایش شود.

دمپرهای دود و حریق ترکیبی نباید از حداکثر 
 )350 F o( سانتی گراد  درجه  دمای 177  نرخ 

تجاوز کند.
حداکثر  مقابل  در  می بایست  حریق  دمپرهای 
جریان هوای محاسبه شده از آن بخش سیستم 
کانال هوا در آن هایی که نصب شده اند، بسته 

شوند.
دمپرهای دود و حریق، طبق بند 2 از ضمیمه 
یکبار،  سال  دو  هر  می بایست   NFPA 90A
و  انسداد  یا  پوسیدگی  از عدم  اطمینان  جهت 
جهت مراقبت از کیفیت اتصاالت و بخش های 

متحرک دیگر آزمایش شود.

تخصصی  هندبوک  مطابق  دود  دمپر  هر 
نیازمند   Smoke control engineering

آزمایشات زیر است:
- قابلیت اطمینان

- مقاومت دما
- مقاومت نشت هوا

طبق بخش 4 از NFPA 80 و همچنین بخش 
6 از NFPA 105، هر دمپر می بایست یک سال 
پس از نصب، تست و بازرسی شود و تست و 
چهار  هر  می بایست  متناوب  طور  به  بازرسی 
سال انجام شود، بجز بیمارستان ها که در آنجا 
انجام  متناوب  طور  به  می بایست  سال   6 هر 

شود.
باشد،  جوشی  اتصال  به  نیازمند  دمپر  چنانچه 
اتصال می بایست برای آزمایش جهت اطمینان 
از  پس  ولی  گردد  حذف  بسته شدن  از  کامل 
اتمام آزمایش، اتصال جوشی می بایست دوباره 

نصب گردد.
عادی  هوای  جریان  با  می بایست  آزمایش 
تهویه  و  تهویه  گرمایش،  )مباحث   HVAC

مطبوع( هدایت شود.

اگر دمپر عمل کردنی نبود، تعمیرات می بایست 
به محض امکان شروع شود.

 SMACNA Fire.Smoke & Radiation موارد
فوق  موارد  بر  عالوه  نیز   Damper Guide
اساسی  قضاوت  نمی تواند  ولی  دارد.  اهمیت 
باید  انجام دهند و استناد  را در این خصوص 
براساس UL555S ،UL555 و UL555C باشد.

منابع:
دود  کنترل  و  تخلیه  تهویه،  سامانه های  عمل  مالک  ضوابط   -

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران
- NFPA 90A, Standards for Installation of Air-
Conditioning and Ventilating Systems, 2002
- Merriam Webster Dictionary, www.merriam-
webster.com
- NFPA 92A,Standard for Smoke-Control System 
Utilizing Barriers and Pressure Differences, 
2006
- Handbook of Smoke Control Engineering, 
John H.Klot, James A.Milke, Paul G.Trurnbull, 
Ahmed Kashef, Micheal J.Ferreira
- NFPA80, Standard for Fire Doors and Other 
Opening Protectives, 2007
- NFPA 105, Standard for Smoke Doors 
Assemblies and Other Opening Protectives, 
2007
- SMACNA Fire,Smoke & Radiation Damper 
Guide, Eli P.Howard
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سر  در  را  فرماندهی  و  شدن  فرمانده  سودای  و  آرزو  خود  خدمت  طول  در  آتش نشانان  بیشتر 
می پرورانند. چیزی که ممکن است بسیاری به آن به خوبی فکر نکرده و مورد بررسی قرار ندهند، 
سطح و حجم مسئولیتی است که هم زمان با نشستن بر جایگاه و صندلی فرماندهی به سوی فرد گسیل 
می گردد. تفاوتی نمی کند که شما یک آتش نشان حرفه ای هستید یا یک آتش نشان داوطلب. در یک 
سازمان آتش نشانی بزرگ مشغول هستید یا یک سازمان کوچک. صندلی فرماندهی درعین حالی که 
موقعیت های زیادی به همراه دارد، به تعداد و به اندازه این موقعیت ها، چالش ها و مشکالتی هم با خود 

به ارمغان می آورد.
آزمون  براساس  درجه  ترفیع  و  پست  ارتقاء  سیستم  حرفه ای،  آتش نشانی  سازمان های  از  بسیاری 
نموده اند. درصورتی که سازمان های آتش نشانی داوطلب  تعیین  و  تعریف  برای خود  را  و شایستگی 
انجام می دهند. در هر دو حالت، موارد  را  ترفیع پرسنل  و  ارتقاء  انتخابات عمومی،  پایه  بر  معموالً 
و چالش های مشابه، گریبانگیر شخص خواستار فرماندهی می باشد. این مقاله دربرگیرنده پاره ای از 

مشکالت و مسائلی است که یک فرمانده ممکن است با آن روبرو گردد.

سناریو: امروز مانند یکی از دیگر روزهای دوران خدمت شما به عنوان آتش نشان است، با این تفاوت 
است.  شیفت  فرمانده  یک  به عنوان  تیم،  رهبری  و  سکان داری  برای  شما  فرصت  اولین  اکنون  که 
زنگ ایستگاه به صدا درمی آید و موقع اعزام به محل حادثه، در ماشین پیشرو و بر صندلی فرمانده 
می نشینید و شروع به ایفای نقش می کنید. در این حالت میلیون ها فکر در ذهن شما خطور پیدا می کند. 

چه نوع حادثه ای است؟ 
حریق است یا نجات؟ 

آیا در محل حادثه فرماندهان ارشدتر نیز حاضر خواهند شد؟ 
آیا ستاد فرماندهی طی تماس های دیگر اطالعات تکمیلی به ما خواهد داد؟

آیا همین تعداد نیرو را صحیح و سالم به ایستگاه بر می گردانم؟ 
این ها تنها تعدادی از سواالتی است که شما ممکن است قبل از رسیدن به محل حریق و حادثه با آن 
مواجه گردید. نشستن بر روی صندلی فرمانده، بسیار بیشتر و پیچیده تر از کنترل داشتن روی چراغ 

گردان و آژیر ماشین است.

Riding in the Officers’ Seat
نوید بیات، کارشناس آتش نشانی

navidbayat70@yahoo.com
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Knowing Your Crew شناخت نیروهای خود
اولین الزام و وظیفه ای که همراه با نشستن بر 
جایگاه و صندلی فرماندهی به شخص تحمیل 
می گردد، رهبری و رهبر بودن است. نیروهای 
شما، به شما به عنوان یک رهبر که می بایست 
الزم  دستورات  و  دهد  نشان  را  راه  آن ها  به 
سازمان های  در  می نگرند.  کند،  صادر  را 
و  ارتقاء  به محض  شما  بزرگ تر،  آتش نشانی 
فرمانده شدن، ممکن است نسبت به خیلی از 
نیروهای خود شناخت کافی را نداشته باشید. 
است  ممکن  کوچک تر  سازمان های  در  ولی 
حتی  و  بشناسید  به خوبی  را  نفرات  از  خیلی 
ممکن است بعضی از آن ها از دوستان نزدیک 
شما باشند. هرکدام از این دو موقعیت، چالش ها 
و معضالت خاص خود را به همراه دارد. وقتی 
نیروهای خود را نمی شناسید، این به آن معنی 
شما،  سازمانی  و  کاری  سیستم  در  که  است 
پویایی و شور و حرارت الزم در رابطه ها وجود 
شما  نظاره گر  لحظات  تمام  در  نیروها  ندارد. 
هستند که چگونه در موقعیت های مختلف در 
خصوص رهبری و فرماندهی خود، ایفای نقش 
فرمانده شدن و  اولین روز  اگر  می کنید. حتی 
فرماندهی شما باشد، باز کماکان نیروهایتان از 
شما توقع و انتظار دارند تا بر همه امور اشراف 

و کنترل الزم را داشته باشید. 
البته شما هم به عنوان یک فرمانده نسبت به 
آن ها توقع و انتظار مشابه خواهید داشت. شما 
نیروهای  و ضعف  قوت  نقاط  به  است  ممکن 

خود در موقعیت ها و حوادث مختلف آشنایی 
زمان  است  ممکن  و  باشید  نداشته  را  الزم 
کافی هم  جهت اشراف به این امور نیز بدست 
نیاورید. در سازمان های آتش نشانی کوچک تر، 
خصوصیات  و  قابلیت ها  به  است  ممکن  شما 
باشید.  داشته  بیشتری  آگاهی  خود،  نیروهای 
شما  برای  جهاتی  از  است  ممکن  امر  این 
که  اینجاست  مشکل  ولی  واقع شود،  سودمند 
نیروها ممکن است حاضر و راضی نباشند تا از 
شما به عنوان فرمانده جدیدشان، کسب دستور 
و تکلیف نمایند. از آنجائی که هم شما نسبت 
شناخت  شما  به  نسبت  آن ها  هم  و  آن ها  به 
به  کماکان  دارد  احتمال  دارید،  خوبی  تقریبًا 
شما به عنوان یکی از همکاران در پست و رتبه 
ممکن  حتی  یا  و  کنند  نگاه  داشتید،  که  قبلی 
است قضیه وخیم تر گردد و نیروها نسبت به 
شما حس تنفر، انزجار و حسادت نیز پیدا کنند. 
چراکه ناراضی از این هستند که شما نسبت به 
بعضی از آن ها و نسبت به بعضی از همکاران 
این  به  زودتر  می شناسند،  آن ها  که  دیگری 
سمت و مقام دست پیدا کرده اید. )امری بسیار 

شایع در بیشتر سازمان ها(
به هرحال اکنون دیگر شما یک فرمانده هستید 
را  خود  نیروهای  آیا  اینکه  از  صرف نظر  و 
برای  نیروها،  خیر،  یا  می شناسید  به خوبی 
به شما  تصمیم گیری و صدور دستورات الزم 
اطمینان و اتکا دارند و شما نیز جهت پیشبرد 
امور و انجام کارها می بایست به آن ها اطمینان 

با  باشید  مجبور  است  ممکن  باشید.  داشته 
توجه به واکنش و عکس العمل نیروهای خود 
در شرایط و موقعیت های مختلف، سلطه جویی 
قابل  و  انعطاف پذیر  را  خود  فرمانده گری  و 
تطبیق نمایید. از لحظه ای که زنگ ایستگاه به 
صدا درمی آید و شما و نیروها سوار خودروها 
که  موقعی  تا  می شوید  اعزام  به محل  و  شده 
عملیات به اتمام رسیده و به ایستگاه مراجعت 
شما  مسئولیت  و  دغدغه  مهم ترین  می نمایید، 
گردانیدن  باز  باید  فرمانده،  یک  به عنوان 
نیروهای خود در صحت و سالمت کامل باشد. 
مسئول صحت،  فرمانده،  به عنوان  اکنون، شما 
و  هستید  نیز  خود  نیروهای  رفاه  و  سالمت 
پایه  این  بر  شما  تصمیمات  تمامی  می بایست 
ذهن  از  را  موضوع  این  یکسره  گردد.  اتخاذ 
مسئولیت  دارای  فرمانده  که  بگذرانید  خود 
سنگین تمامی امور نیروهای خود می باشد. اگر 
نیروهایتان دچار آسیب دیدگی گردد،  از  یکی 
تحت  که  کنید  حاصل  اطمینان  می بایست 
قرار  پزشکی  مناسب  پیگیری های  و  درمان 
آتش نشانی  در  صدمات  و  آسیب  می گیرد. 
به کرات اتفاق می افتد. زیرا این شغل بالفطره 

خطرناک و مخاطره آمیز است.
به عنوان یک فرمانده، شما می بایست در همه 
ممکن  که  خطری  و  ریسک  بین  عملیات ها، 
است نیروهایتان را در معرض آن قرار دهید و 
مقدار موفقیتی که ممکن است بدست آورید، 
انجام  مناسب  ذهنی  آنالیز  و  سنجش  یک 

 Cost-Benefit Analysis .دهید
از فرماندهان پیشکسوت و مجرب در  بعضی 
زبان  بر  پرمعنا  و  زیبا  جمله  یک  آتش نشانی 
می رانند: "آتش نشانان در هر حریق و حادثه، 
 Life Risk تنها و ارزشمندترین خطرات جانی
ممکن  شما  می گردند.  محسوب  شناخته شده 
به عنوان فرمانده،  است در طول خدمت خود 
نیروهای خود را در معرض خطر قرار دهید، 
ولی ملزم به این هستید که این کار را بنا به 
حساب شده  و  درست  استدالل های  و  دالئل 

انجام دهید."

 تصویر بزرگ و کامل از حادثه
The Big Picture

موضوع و چالش بعدی که بسیاری از فرماندهان 
جدید با آن مواجه هستند و با آن دست وپنجه 
نرم می کنند این است که چگونه عقب ایستاده 
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وظایف  انجام  را درگیر  و خود   )Step back(
دل  در   )Tasks( آتش نشانی  یدی  کارهای  و 
چطور  به عبارت دیگر،  نکنند.  حادثه  بطن  و 
 )Full Picture( کامل  و  بزرگ  تصویر  یک 
فرمانده،  به عنوان  اگر  باشند.  داشته  حادثه  از 
بخش زیادی از ذهن و توان خود را معطوف 
Mem-( و یا به یک نیرو )Task )به یک کار 
اصلی خود  نقش و مسئولیت  از  نمایید،   )ber
که همانا رهبری و هدایت کل نیروها و تمامی 
حادثه است، غافل خواهید شد و آن ها از دست 

خواهید دید.پ
فرمانده می بایست به تک تک نیروهای خود با 
توجه به میزان قابلیت و مهارت آن ها، وظایفی 
را محول سازد که قادر به انجام و اتمام موفق 
فرمانده،  یک  به عنوان  شما  وظیفه  باشند.  آن 
نیروهای  به  وظایف  کردن  محول  و  تفویض 
خود و کسب اطالعات لحظه به لحظه و مستمر 
انجام  از روند اجرا و   )On-going Updates(
کارها  و  وظایف  انجام  نه  و  می باشد  آن ها 
ایفای  در  تغییر  این  شما.  خود  توسط شخص 
نقش و انتقال، یکی از سخت ترین و مشکل ترین 
می گردد.  تلقی  جدید  فرماندهان  چالش های 
زیرا بسیاری از این فرماندهان همچنان عالقه 
و هیجان این را دارند که خود مستقیمًا درگیر 
انجام امور فیزیکی و یدی در عملیات گردند. 
به نقل   قول از بعضی از مدیران و فرماندهان 
مدیر  و  فرمانده  هر  بازنشسته:  و  مجرب 
ارشدی که خود را درگیر انجام امور عملیاتی 
یدی و مختص به یک آتش نشان نماید، گویی 
بهتر است درجه های خود را از شانه برداشته 
و درجه آتش نشان به جای آن بر شانه گذارد، 
یک  حد  در  را  خود  منزلت  و  جایگاه  زیرا 

آتش نشان تنزل داده است. 
باشید  قادر  می بایست  فرمانده،  یک  به عنوان 
بحبوحه  و  حین  در  و  حادثه  محل  در  بخوبی 
بی سیم،  بدون  یا  و  بی سیم  توسط  عملیات، 

ارتباط و مکالمه برقرار کنید.
شما باید بتوانید به خوبی با نیروهای خود و با 
مدیران و فرماندهان ارشدتر در صحنه حادثه، 

ارتباط و گفتگو داشته باشید.
ممکن است در حال اعزام به محل حادثه، ستاد 
برقرار  تماس  شما  با  بارها  و  بارها  فرماندهی 
سازد تا اطالعات تکمیلی را به شما داده و یا از 
به عنوان فرمانده  نیز  نماید. شما  شما دریافت 
از  دریافتی  تکمیلی  اطالعات  هستید  مجبور 

منعکس  بلعکس  و  خود  نیروهای  به  را  ستاد 
نمائید. ممکن است در هنگام عزیمت به محل 
آدرس  سریع  یافتن  جهت  باشد  نیاز  حادثه، 
محل و یا قرار دادن خودرو در جای مناسب، 
نموده  برقرار  ارتباط  به خوبی  ماشین  راننده  با 
دستورات  و   )Proper Communication(

الزم را صادر نمائید.
مستمر  بطور  می بایست  نیز  حادثه  محل  در 
آخرین  و  باشید  تماس  در  خود  نیروهای  با 
که  نیروهایی  به  را  دستورات  و  اطالعات 
)و  ندارند،  قرار  شما  صدای  و  دید  شعاع  در 
انتقال داده و یا از آن ها  فاقد بی سیم هستند( 

اطالعات دریافت نمائید.
نیروهای  از  دریافتی  اطالعات  باید  فرمانده 
و  ارشدتر  فرماندهان  و  مدیران  به  را  خود 
 )Information Relay( فرماندهی  ستاد  به 

نماید. رله 
پیش بینی کنید که  باشید  ممکن است مجبور 
چه نوع اطالعاتی موردنیاز خواهد بود و چگونه 
باید این اطالعات را از نیروهای خود دریافت 

کنید.
را  شما  وظیفه  و  کار  می توانند  شما  نیروهای 
می توانید  متعاقبًا  هم  شما  و  نمایند  سبک تر 
مفید  و  ارائه یک گزارش شفاف و خالصه  با 
به مدیر و فرمانده ارشدتر، به محض ورود به 
صحنه حادثه و انتقال فرماندهی و مسئولیت به 
آن ها )Takeover(، کار و وظیفه او را تسهیل 

نمائید.

ارسال پیام درخواست کمک به ستاد فرماندهی 
)MayDay(

اگر یکی از نیروها در محل حادثه گم، محبوس 
و یا دچار آسیب دیدگی گردد و باید به دیگر 
پیام کمک  تیم خود و فرمانده حادثه  اعضای 
)Mayday( ارسال نماید، شما به عنوان فرمانده 
در موقعیتی قرار خواهید گرفت که از جهات 
بسیاری مورد آزمایش هستید. در این شرایط 
و  هستند  این  تیم درصدد  دیگر  اعضای  همه 
سعی خواهند کرد که به همکار محبوس و یا 
گرفتارشده خود، یاری رسانند. در این حالت، 
ممکن است فرمانده مجبور باشد دیگر اعضای 
تیم را از کمک رسانی شتاب زده منع نماید. چرا 
که شاید احتمال به خطر انداختن و آسیب دیدن 
اعضای دیگر تیم نیز وجود دارد. گرچه خیلی 
فرمانده  یک  به عنوان  شما  ولی  است،  سخت 
نسنجیده  را  تیم  دیگر  اعضای  نباید  هیچ گاه 
برای نجات یکی از نفرات به خطر بیندازید. در 
عوض، با ارسال پیام کمک به ستاد فرماندهی 
و مدیران ارشدتر حاضر و یا غایب در صحنه، 
اطمینان خاطر حاصل کنید که برای نجات فرد 
آسیب دیده و یا محبوس شده، تیم های کمکی 
در حال اعزام هستند. تالش و سعی نیروهای 
ممکن  خود  همکار  به  امدادرسانی  برای  شما 
است، هم وضعیت فرد آسیب دیده و گرفتار را 
وخیم تر نماید و هم خود آن ها را در معرض 
به  دهد.  قرار  جدی تر  آسیب های  و  خطرات 
آشفتگی  و  خستگی  دچار  نیروها  اینکه  دلیل 
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ذهنی و جسمی شده اند و این امر به خودی خود 
می تواند منجر به اشتباهات زیادی در عملکرد 
آن ها گردد. در مقام یک فرمانده، شما مجبور 
هستید گاهی اوقات از کمک رسانی و مشارکت 
نیروهای خود به فرد آسیب دیده و یا محبوس 
شده ممانعت به عمل آورید و اجازه دهید که 
به  امدادرسانی  و  عملیاتی  دیگر  تیم های  تنها 

این کار بپردازند. 
بدتـریـن، دل خـراش تـرین و هولنـاک تــ

فرمانده  یک  به عنوان  که  سناریویی  رین 
ممکن است با آن مواجه گردید، مرگ نیروی 
آتش نشان تحت امر شما، در حین عملیات و 
این شرایط، یکسره  در محل حادثه است. در 
جایگاه  در  آیا  که  کرد  خواهید  فکر  این  به 
یک فرمانده درست عمل نموده ام؟ فرامین و 
دستورات عملیاتی صحیح صادر نموده ام؟ هر 
کاری که از دستم برمی آمد، انجام داده ام؟ چه 
اشتباه و یا اشتباهاتی مرتکب شدم که اوضاع 
به اینجا کشیده شد؟ آیا بدلیل تصمیم و فرمان 
آتش نشان  نیروی  چند  یا  یک  من  نادرست 
است  ممکن  دادند؟  دست  از  را  خود  جان 
به رغم اینکه در محل حادثه تمامی تصمیمات 
باز  باشد،  صحیح  و  درست  شما  فرامین  و 
را در  یا آتش نشانانی جان خود  و  آتش نشان 

حین عملیات از دست دهند. 
پذیرش و قبول این بار سنگین مسئولیت های 
تلخ  واقعیت های  ازجمله  حیاتی  و  متفاوت 
شدن  فرمانده  و  فرماندهی  اجتناب ناپذیر  و 
و  انتخاب  از  قبل  می بایست  که  می باشد 
به خوبی  آن  به  فرماندهی  پست  به  انتصاب 

تأمل نمود.

در  فرمانده  یک  صندلی  روی  بر  نشستن 
به واقع  آتش نشانی  خودرو  در  یا  و  ایستگاه 
یک موهبت، امتیاز و موفقیت است. ولی نکته 
اینجاست که این امتیاز، کوهی از مسئولیت های 
متأسفانه  دارد.  همراه  به  خود  با  نیز  سنگین 
خیلی از فرماندهانی که به تازگی به این سمت 
رسیده اند و یا آنانی که در آرزوی فرماندهی 
به سر می برند، به تبعات و مسئولیت هایی که 
نمی اندیشند  است،  شده  عجین  جایگاه  این  با 
از آن غافل هستند. به عنوان یک  یا به کلی  و 
فرمانده، تمامی نیروهای شما و شهروندانی که 
در  شما  به  می کنید،  خدمت رسانی  آن ها  به 
صدور  و  صحیح  و  درست  تصمیم های  اتخاذ 
فرامین کارساز عملیاتی در شرایط بحرانی و در 
کوتاه ترین زمان ممکن، اطمینان و اتکا می کنند. 
مشغول  آتش نشانی ای  سازمان  در  شما  اگر 
هستید که برنامه و ساختار مدون و هدفمندی 
عملیاتی  مدیران  و  فرماندهان  آموزش  جهت 
هر  به  شما  سازمان  در  اگر  یا  و  ندارد  خود 
فرمانده  امکان  و  اجازه  شرایطی،  فاقد  شخص 
شدن و فرماندهی داده می شود، آن وقت باید 
تعقل کنید و هراس این را داشته باشید که چه 
تبعات و مسئولیت های سنگینی ممکن است به 
دنبال پست جدید به سوی شما روان شود و آیا 
گرفتن  گردن  به  و  پذیرفتن  آماده  واقعًا  شما 

تمامی این بار سنگین هستید یا خیر.
وقتی به جایگاه فرماندهی رسیدید، به افرادی 
همکاری  آن ها  با  خود  خدمت  طول  در  که 
داشته اید، بیندیشید. از بین آن ها، هم به افراد 
خوب فکر کنید و هم به افراد بد. هم آن هایی 
را به خاطر بیاورید که به زعم شما برای پست 

فرماندهی به خوبی آماده بوده اند و هم آن هایی 
را ازنظر بگذرانید که فکر می کنید آمادگی و 
این  دوی  هر  از  نداشته اند.  را  صالحیت الزم 
دو طیف می توان درس آموزی و کسب تجربه 
صندلی  و  جایگاه  در  می خواهید  اگر  نمود. 
واقف  موضوع  این  به  زنید،  تکیه  فرماندهی 
باشید که این را مرهون و مدیون نیروهای خود 
خواهید بود. زیرا آن ها هستند که می توانند با 
همکاری خوب، شما را به آمادگی و صالحیت 
به  ملزم  نیز  شما  عوض،  در  و  برسانند  الزم 
این هستید تا با تصمیمات و درایت صحیح و 
مناسب خود، ایمنی و سالمت آن ها را موجب 
که  مدیرانی  و  فرماندهان  از  همیشه  شوید. 
به آن ها احترام می گذارید و آن ها را در کار 
می دانید،  زبردست  و  مهارت، مجرب  با  خود 
حال  در  یکسره  نمایید.  پیروی  و  الگوبرداری 
فکر  که  باشید  مواردی  کنکاش  و  پرسیدن 
می کنید نسبت به آن ها آگاهی و بینش مناسب 
را ندارید و همیشه به دنبال یادگیری و کامل تر 
یک ضرب المثل  به  بنا  باشید.  خود  ساختن 

قدیمی و پندآموز در آتش نشانی:
اطالعات  کسب  و  یادگیری  دنبال  روزی  اگر 
بدانید  نبودید،  خود  خدمت  دوران  در  بیشتر 
که دیگر آن روز آتش نشان نخواهید بود، زیرا 
آتش نشانی و آتش نشان یعنی یادگیری و کسب 
اطالعات همیشگی و مستمر. در غیر این صورت 
برای دیگر همکاران  برای خود و هم  شما، هم 

خود، یک خطر بزرگ محسوب می شوید.

منبع:
  FDNY, Riding in the Officer’s Seat. 2016, Brian

O’Neill
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یکی از ارکان مهم در علم ایمنی حریق بحث جلوگیری از 
گسترش داخلی حریق در ساختمان ها می باشد که در اکثر 
دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی ضوابطی جهت 
در  حریق  مقاوم  اجزای  نمودن   )Fire Stop( آتش بند 
مقاومت حریق آن ها  میزان  تأمین  به منظور  ساختمان ها، 

تهیه و تدوین شده است.

مقدمه
آتش سوزی عامل مخربی است که همه ساله جان عده 
زیادی از مردم جهان را به کام مرگ می کشاند و تأثیرات 
منفی و مخربی نیز بر اموال و دارایی های شخصی و عمومی 

می گذارد.
با توجه به توسعه شهرسازی و صنعتی شدن جامعه بشری 
نیز  آتش سوزی  از  ناشی  خسارات  بیستم،  قرن  اوایل  از 
به دالیلی همچون افزایش ساخت ساختمان های وسیع و 
بلندمرتبه با کاربری های متفاوت و در مجاورت یکدیگر، 
استفاده بیشتر نسبت به سال های قبل از مصالح جدید و 
قابل اشتعال )به ویژه مواد پلیمری، ساخت وجود انبارهای 
انسانی،  تصرف  با  محل های  کنار  در  اولیه  مواد  بزرگ 
نسبت  سوختی  بار  بیشتر  تراکم 
فضاهای  در  گذشته  به 
استفاده  عدم  و  سربسته( 
و  ایمنی  نوین  سیستم  از 
آتش نشانی به صورت کامل 
ازجمله عوامل این افزایش ها می باشد؛ بنابراین اگرچه در 
سال های اخیر رشد روزافزون تکنولوژی در ساختمان خطر 
وقوع حوادث را کاهش داده است امام از طرف دیگر در 
صورت وقوع حریق صدمات شدیدتر و وسیعی پیامد آن 
خواهد بود که می تواند به یک فاجعه انسانی 

و اقتصادی تبدیل شود.

محمد امیری نژاد، مجتبی خزائی، شیوا الماسی و الناز شمس نژاد
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

Amirinejad_m@yahoo.com
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یکی از ارکان مهم در علم ایمنی حریق بحث جلوگیری از گسترش داخلی 
حریق در ساختمان ها می باشد که در اکثر دستورالعمل ها و استانداردهای 
بین المللی ضوابطی جهت آتش بند نمودن Fire stop  اجزای مقاوم حریق در 
 Ratind Fire Resistive ساختمان ها به منظور تأمین میزان مقاومت حریق
آن ها و نیل به این هدف مهم تهیه و تدوین شده است. در هنگام طراحی 
ساختمان ها جهت محصور نگه داشتن حریق، زون های حریقی در نظر گرفته 
می شود که می بایست در هنگام وقوع آتش سوزی، حریق در حدفاصل این 
زون ها محدود گردد. به طور حتم سقف، کف و دیوارها در فضای مختلف 
می بایست پاسخگوی مدت زمان مشخصی مقاومت در برابر حریق را دارا 
باشند؛ تا تخلیه ایمن و به موقع افراد از یک ساختمان در هنگام آتش سوزی 
با توجه به محصور نمودن حریق و افزایش پایداری ساختار ساختمان، به طور 

صحیح صورت پذیرد.
در این مقاله به بررسی کلی سیستم های آتش بند الزامات و نقش آن در 
ایمنی حریق ساختمان ها پرداخت شده و از استانداردهای معتبر بین المللی 
همچون NFPA ، UL ، ASTM و آیین نامه های ملی معتبر در ساختمان ها 
مانند مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و نشریه 444 مرکز تحقیقات 

مسکن نیز استفاده شده است.

آشنایی با مفاهیم سیستم آتش بند از دیدگاه استانداردها:
:NFPA 5000 تعریف سیستم آتش بند در استاندارد

یک سیستم با ویژگی خاص که دارای اجزا یا ساختار مرکبی از مواد می باشد 
که گشودگی اطراف آیتم های نفوذی در زون آتش )مانند کابل ها، سینی 
کابل ها، لوله های تأسیسات آب و فاضالب، کانال تأسیساتی و اتصاالت 
مربوط به آن ها و ...( که از منافذ دیوار کف یا سقف مقاوم حریق عبور 
 Spread of می کنند را به منظور جلوگیری از گسترش و پیشرفت حریق

fire پر کرده و درزبندی می نماید.

تعریف سیستم آتش بند در کدهای ایمنی حریق کشور ایاالت متحده 
:)UAE( عربی

مجموعه مواد یا ترکیبی از مواد که به منظور حفظ یکپارچگی میزان مقاومت 
حریق سازه توسط اثر سدکنندگی آن در برابر پیشروی سطحی شعله، دود و 
گازهای سمی و داغ از میان منافذ، درزها، گشودگی ها و پیرامون گشودگی ها 

نصب می شوند را آتش بند گویند.

تعریف سیستم آتش بند در نشریه 444 مرکز تحقیقات و مسكن:
یک ماده، وسیله یا ساختار که به منظور مقاومت در برابر عبور شعله و 
حرارت برای یک مدت زمان مشخص از منافذ و گشودگی های موجود در 
یک جز سازه ای مقاوم حریق نصب می شود. این منافذ ممکن است برای 
عبور کابل، سینی کابل، کانال، لوله و اجزای مشابه در جز سازه ای مقاوم 
حریق ایجاد شده باشند. در یک تعریف جامع، سیستم آتش بند زیرمجموعه 
سیستم حفاظت غیرعامل passive fire protection بوده و از عناصر و 
مواد مختلف که به منظور درزبندی sealing آیتم های نفوذی، گشودگی ها، 
منافذ، روزنه ها در کف یا سقف و دیوارهای مقاوم حریق در زون آتش انواع 
ساختارها، به منظور جلوگیری از گسترش و پیشروی شعله، دود و گازهای 

داغ مورد تشکیل شده است.

محل استفاده سیستم های آتش بند در ساختارهای ساختمانی:
دو  به  سازه ها  اسکلت  معموالً  ما  کشور  در  کنونی  ساخت وسازهای  در 
شکل اسکلت فلزی و بتنی ساخته می شوند که هر یک در مقابل حریق تا 
مدت زمان مشخصی مقاومت می نماید و اگر تمهیدات بیشتری همچون 
نشده  دیده  آن ها  برای  توامًا  غیرعامل  محافظت  و  عامل  سیستم های 
از  پس  سازه  و  یافته  توسعه  حریق  آتش سوزی،  وقوع  هنگام  در  باشد 
طی مدت زمانی مقاومت در هم فرو می ریزد در این قسمت به محاسن 
و نحوه صحیح محافظت غیرعامل با روش های محافظت از داکت ها و 

تأسیسات در این زمینه می پردازیم.
در هنگام طراحی ساختمان ها جهت محصور نگه داشتن حریق، زون های 
حریقی در نظر گرفته می شود که می بایست در هنگام وقوع آتش سوزی، 
و  سقف ها  حتم  به طور  گردد  محدود  زون ها  این  حدفاصل  در  حریق 
مشخصی  زمان  مدت  پاسخگوی  می بایست  مختلف  فضای  در  دیوارها 
لحاظ  شده  استاندارد  دستورالعمل های  طبق  طراحی ها  در  )همانطورکه 
می گردد( مقاومت در برابر حریق را دارا باشند. از آنجایی که بیشترین 
سهم تعیین زمان برای مقاومت در مقابل حریق یک سازه را زمان تخلیه 
هر  در  انسانی  تصرف  میزان  لذا  دارد  اختصاص  مکان  آن  از  انسان ها 
سازه امری بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. به همین منظور استفاده 
از سیستم هایی که در هنگام وقوع آتش سوزی به درستی عمل نموده و 
یا اگر نصب گردیده اند به درستی عمل نمایند امری بسیار مهم و حیاتی 
می باشد که می تواند به ازای هر اشتباه و یا سهل انگاری در نصب این امر 

منجر به وارد آمدن خسارات سنگین مالی و جانی گردد.
در میان انواع سیستم های محافظت عامل و غیرعامل در برابر حریق، 
سیستم های آتش بند یکی از روش های محافظت غیرعامل از تأسیسات 
در مقابل حریق می باشند که می بایست جهت نصب این سیستم از یک 
پیمانکار تخصصی استفاده نمود این پیمانکار تخصصی می بایست از کدها 
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مختلف  بخش های  در  استانداردهای حریق  و 
آگاهی  سقف ها  و  دیوارها  همچون  ساختمان 
نحوه  در  دقت  حساسیت  از  تا  باشد  داشته 
 Firestop سیستم  بتواند  و  بوده  آگاه  نصب 
طراحی گردیده را توسط نیروهایی که آموزش 
الزم و کافی را طی دوره هایی تخصصی سپری 

نموده اند به درستی نصب نماید.
تأسیسات  عبور  مسیرهای  اینکه  به  توجه  با 
در  می بایست  موجود  آیین نامه های  طبق 
مقابل حریق با سیستم های آتش بند و دودبند 
از آنجایی که عمومًا حریق  محافظت شوند و 
)نظیر  تأسیسات  توزیع  مسیرهای  طریق  از 
عبور  محل  و  شفت ها  و  تأسیسات  اتاق های 
کابل ها و سینی کابل ها و لوله ها( که با عنوان 
می شود شکل  برده  نام  آن  از  پنهان  فضاهای 
می گیرد و به دیگر بخش ها من جمله المان های 
اصلی سازه سرایت می نماید در صورت محدود 
ماندن حریق در همین بخش امکان گسترش 
می یابد.  کاهش  نیز  وارده  خسارات  حجم  و 
شکل شماره )1( ، )2( و )3( نحوه آتش بندی 
آیتم های نفوذکننده در ساختار مقاوم حریق را 

نمایش می دهد.
لذا با عنایت به لزوم محافظت از جان انسان ها 
کاربری های  همچون  فضاهایی  در  به ویژه 
انسانی  تصرف  که  اداری  و  تجاری  و  عمومی 
دیگر  کاربری های  سایر  از  بیشتر  آن ها  در 
و  حریق  انتشار  از  جلوگیری  لزوم  می باشد 
دود و گازهای داغ در ساختمان و محافظت از 
تأسیسات و تجهیزات موجود در یک ساختمان 
آتش بند  سیستم های  بکارگیری  از  استفاده  با 

ضروری می باشد.
دود و گازهای سمی به عنوان یکی از مشتقات 
شعله های  و  حرارت  از  قبل  به سرعت  حریق 

آتش خود را به طبقات رسانده و باعث تاریک 
نمودن مسیرهای منتهی به مسیر فرار و خفگی 

و درنهایت از بین رفتن انسان ها می شود.
می توان  چگونه  که  داشت  توجه  باید  حال 
از  و  نمود  کنترل  اطفا  مرحله  تا  را  حریق 
گسترش آن از یک زون به زون دیگر و وارد 
از  استفاده  نمود.  جلوگیری  خسارات  نمودن 
باعث می شود  سیستم های آتش بند و دودبند 
شعله و دود برای مدت زمان معینی )مطابق 
از  و  مهار  ساختمانی(  ساختارهای  الزامات  با 

پیشروی و گسترش آن جلوگیری شود.
از طرفی بین زون بندی های آتش معموالً نقاط 
ضعف و شکستگی وجود دارد که باید با مواد 
آتش بند پر و مسدود شوند، این فضاها عبارتند 

از:
- اطراف لوله ها )فلزی یا پالستیکی(

- اطراف کابل ها و سینی کابل ها
درز  یا  انبساط  )درز  ساختمانی  درزهای   -

اجرایی(
پوشش  )با  هوارسانی  کانال های  اطراف   -

ایزوالسیون و یا بدون ایزوالسیون(
پنجره هایی  و  درب ها  چهارچوب  اطراف   -
و  دیوارها  از  یا  هستند  حریق  منطقه  در  که 
سقف های مقاوم در برابر حریق عبور کرده اند.

یک  در  حریق  می بایست  که  دالیلی  ازجمله 
منطقه )زون حریق( محصور بماند می توان به 

موارد زیر اشاره نمود:
1- کمک به جلوگیری از مرگ انسان ها توسط 

دود و گازهای سمی ناشی از حریق
2- جلوگیری از نفوذ و توسعه حریق
3- زمان الزم جهت تخلیه ساکنین

4- جلوگیری از خسارت بیشتر و درنتیجه از 
بین رفتن تمام تأسیسات

5- جلوگیری از تخریب کلی ساختمان
6- کمک به تیم اطفا از این جهت که هر چه 
دامنه حریق محدودتر باشد اطفا ممکن پذیرتر 

می باشد.
از  تخلیه  مسیرهای  انسداد  از  جلوگیری   -7

دود و گازهای سمی

انواع ویژگی های سیستم های آتش بند جهت 
اجزای نفوذی:

از  جلوگیری  به منظور  آتش بند  سیستم های 
پیشروی شعله، دود و گازهای داغ و سمی به 
بایستی  که  می شوند  تقسیم بندی  زیر  درجات 
سیستم های  اجرای  و  طراحی  در  موضوع  این 

آتش بند مدنظر قرار گیرد.

:F درجه بندی
مطابق  آتش بند  که یک سیستم  زمانی  مدت 
آزمایش ASTM E8146 پیشروی آتش را از 

طریق منفذ محدود می کند.

:T درجه بندی
مدت زمانی که سیستم آتش بند منفذ، شامل 
عنصر نفوذکننده، حداکثر افزایش دما به سمت 
مخالف حریق از طریق منفذ را به حداکثر 181 
درجه سلسیوس )325 درجه فارنهایت( باالتر 
از دمای محیط محدود می سازد، درصورتی که 

آزمون براساس ASTM E814 انجام شود.

:L درجه بندی
میزان نشتی هوا برحسب فوت مکعب در دقیقه 
در فوت مربع )معادل مترمکعب در دقیقه در 
عناصر  جهت  آتش بند  سیستم  از  مترمربع( 
نفوذکننده در دمای محیط و با اختالف فشار 
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معادل Pa 75 )پاسکال( در دمای 204 درجه سلسیوس را شامل می شود 
سیستم های  خاصیت  این  می شود.  انجام   UL 14797 آزمون  براساس  که 

آتش بند به منظور جلوگیری از نفوذ دود و گازهای داغ سمی می باشد.

انواع مواد و مصالح جهت سیستم های آتش بند:
مواد و مصالح معدنی )بنایی(: مواد و مصالح مناسب برای پر و مسدود 
کردن روزنه های نفوذی عبارتند از انواع دوغاب ها و مالت های سیمانی، 

آهکی، گچی و خاکی و همچنین خاک رس و ...
الزم به ذکر است استفاده از آتش بند کردن به روش های سنتی و مواد و 

مصالح بنایی دارای معایبی به شرح زیر می باشد:
• عدم انبساط حجم در هنگام آب شدن مصالح پی وی سی )دقایق اولیه(

• چسبندگی کمتر به دیوارهای اطراف
• مشکالت اجرا

• جمع شدگی در قبل و هنگام حریق
• امکان ناسازگاری عبوری ها )خوردگی و عدم حرکت برای مثال آهک و 

گچ نباید در مجاورت لوله های فلزی مصرف شوند(
• مشکالت در تعویض یا تعمیر عبوری ها

• مشخص نبودن زمان مقاومت آن ها

مواد مصنوعی:
این مواد در مجاورت آتش یا گرما انبساط حجم می نمایند و در دو کالس 

ارائه می شوند:

مواد منبسط شونده:
این مواد بر اثر حرارت افزایش حجم پیدا کرده و جای خالی مواد ذوب 
شده )مانند لوله های پالستیکی و کابل( را پر می کنند همچنین این مواد 
قادرند تا مدت زمان مشخصی در مقابل مشتقات حریق همچون آتش، 
حرارت و دود و گازهای سمی مقاومت نموده و از گسترش حریق جلوگیری 

به عمل می آورند.

مواد ساده:
این مواد بر اثر حرارت افزایش حجم پیدا نمی کنند ولی قادرند که تا مدت 
زمان مشخصی در مقابل آتش، حرارت و دود و گازهای سمی مقاومت 

کنند. این گونه مواد بیشتر در اطراف عبوری هایی که در درجه حرارت 
پایین ذوب و یا تغییر شکل پیدا نمی کنند، مانند لوله های فلزی بکار 
می روند. همچنین این مواد قابلیت شکل پذیری در مقابل حرکات ناشی 

از انقباض و انبساط را دارا می باشند.
مواد آتش بند همگی قادر هستند در بتون و آجر بکار روند.

عواملی همچون استاندارد طراحی، ضخامت دیوار و یا سقف، ابعاد بازشو 
و یا منفذ، زمان مقاومت موردنظر، جنس مواد گذرنده از بازشو، کاربرد 
نهایی بازشو، فاصله بازشوها از یکدیگر و عواملی چند، تعیین کننده در 

انتخاب نوع و ضخامت مواد ضدحریق می باشند.
ابعاد  سیستم های آتش بند براساس میزان مقاومت در برابر حریق و 
و سایز بازشو و قطر تأسیسات عبوری و نوع آن و حجم تأسیسات و 
فاصله عبوری ها از یکدیگر و همچنین محل آن که در سقف و یا دیوار 
باشند طراحی می گردند و جهت پوشش تمامی دیتایل ها کمپانی های 
تولیدکننده محصوالت آتش بند طیف گسترده ای از محصوالت را به 
بازار عرضه می نمایند و در یک سازه امکان نصب چندین دیتایل از 
موارد اشاره گردیده وجود دارد که در این میان یکی از موارد مهمی 
که نقش اساسی داشته، استفاده از یک پیمانکار تخصصی می باشد که 
توانایی نصب صحیح تمام محصوالت را همانطور که در طراحی هایی 
که براساس نمونه های تست شده و مطابق با استاندارد باشد را آموخته 

باشد.

انواع مواد و محصوالت سیستم های آتش بند )مواد مصنوعی(:
مواد و محصوالت سیستم های آتش بند به اشکال زیر تولیدشده و در 

بازارهای تجاری ارائه می شوند:
1- بالشتک های ضدحریق

2- بوردهای ضدحریق
3- رنگ های ضدحریق
4- نوارهای ضدحریق

5- دیواره های ضدحریق
6- فوم های ضدحریق

7- غالف های ضدحریق
8- درزبندهای ضدحریق
9- مالت های ضدحریق
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مقــاله تخـصصـی

قرار  توجه  مورد  آتش بند  مواد  برای  باید  که  ویژگی هایی  از  برخی 
گیرند عبارتند از:

آجر،  بتون،  مانند  ساختمانی  مصالح  سطح  با  مناسب  چسبندگی   •
سیمان، چوب و فلز

آتش بند  ماده  با  معموالً  که  پرکننده  ماده  با  مناسب  چسبندگی   •
استفاده می شود مانند پشم سنگ

• قابلیت ارتجاعی مناسب جهت جابجایی درز در شرایط معمولی
• قابلیت ارتجاعی مناسب در شرایط زلزله طبق استانداردهای معتبر

• عدم وجود مواد سمی و مضر قبل و هنگام بروز حریق
• عدم جمع شدگی در زمان خشک شدن ماده

• قابلیت اجرای ساده در شرایط مختلف مانند عدم دسترسی از دو 
طرف درز

• مقاومت در برابر آب به ویژه در محل هایی که در برخورد مستقیم 
با آب هستند.

• مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش برای محل هایی که در معرض 
مستقیم نور آفتاب

ویژگی های فوق سبب دوام، ماندگاری و عملکرد صحیح سیستم های 
آتش بند به هنگام آتش سوزی می شود.

منابع:
-1 NFPA5000 ، standard for Building edition ، Association National fire 

protection construction and safety Code.

-2 UAE ، Fire and 2011 ، edition ، ministry Deneral Headquarters of Line 

Safety Code of Practice ، United Arab Civil Defence ، Emirates of interior.

3- آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 
نشریه شماره 444 ، چاپ دوم، 1387

4- دفتر مقررات ملی ساختمان، مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، »حفاظت ساختمان ها در 
برابر حریق«، انتشارات نشر توسعه ایران، ویرایش دوم، سال 1392

نتیجه گیری:
یکی از اصول مهم در علم مهندسی ایمنی حریق 

بحث جلوگیری از گسترش داخلی حریق در 
ساختمان هاست. سیستم های آتش بند جزء فاکتورهای 
اساسی و تأمین کننده این موضوع می باشد که در اکثر 

دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی ساختمانی، 
 Fire Stop( ضوابطی جهت سیستم های آتش بند

systems( تهیه و تدوین شده است. 
در هنگام طراحی ساختمان ها جهت محصور نگه داشتن 

حریق، زون های حریق در نظر گرفته می شود که 
می بایست در هنگام وقوع آتش سوزی، حریق در 

حدفاصل این زون ها محدود گردد. به طور حتم سقف، 
کف و دیوارها در فضای مختلف می بایست پاسخگوی 
مدت زمان مشخصی مقاومت در برابر حریق را دارا 

باشند. لذا با توجه به عبور تجهیزات تأسیساتی شامل 
کابل ها، سینی کابل ها، لوله های آب و فاضالب، گشودگی 
و منفذهای موجود از این عناصر، استفاده از سیستم های 

آتش بند امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
بنابراین استفاده از سیستم های آتش بند می تواند از 
گسترش سریع حریق و دود در زمان آتش سوزی 

جلوگیری نموده و سبب خروج ایمن و به موقع افراد 
به هنگام حریق از ساختمان ها شده که درنهایت سبب 

کاهش خسارات جانی و مالی در اثر آتش سوزی می شود.

















سایر عزیزان فعال در حوزه مشاوره، تدریس و اجرای سیستم های حفاظت در 
برابر حریق می توانند مشخصات کامل خود را به این آدرس   ارسال نمایند.
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عماد اسماعیلی        کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاوره و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء                  09127015911

محمد فضیلتی                           کارشناس فوم آتش نشانی
مشاور و مدرس فوم - سازمان استاندارد ایران            09121999173

رضا امیرنژاد                                         کارشناس الکترونیک
مدرس، مشاور و ممیز HSE و آتش نشاني                   09128465214 

خداوردي طاهري اصل             کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس تخصصی مدیریت آتش نشانی            09123089846

محمدرضا جواهری                           کارشناس آتش نشانی
مشاور و مدرس آتش نشانی  شهری و صنعتی              09125583679

HSE مجید حمیداوی                               کارشناس ارشد
مشاور و مدرس آتش نشانی و بازرس وزارت کار        09163052562

حسین مشهدی مسلم            کارشناس ارشد طراحی فرایند
مشاور و مدرس مهندسی ایمنی فرایند                        09121211662

HSE عادل قاسمی قاسموند                    کارشناس ارشد
متخصص ارزیابی ریسک و حوادث - بازرس کار           09166173720

HSE حسین ساکی                                   کارشناس ارشد
مدرس و مشاور HSE   زز                     ز                     09121995786

هوشنگ شریف زاده                            کارشناس آتش نشاني
مدرس و کارشناس رسمی بررسي علل حریق             09121276175

HSE کورش طالوري                                 کارشناس ارشد
مدرس، مشاور و ممیز HSE و آتش نشاني                 09163533253 

مهدی شجاعی                      کارشناس ایمنی و امداد سوانح
سرممیز سیستم های ایمنی                                             09133425227

ناصر رهبر                                          کارشناس ارشد شیمی
مشاور، طراح و مجری سیستم های پیشگیری                  09121012576

حسن تنها                                   کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني- ایستگاه و ناوگان موتوری     09121257483

سعید چمانی            کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور و مدرس آتش نشانی فرودگاهی                       09123716106
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محمد شمس                                              دکترای ایمنی
مشاور مدیریت ایمنی صنایع                                      09122022635

محمد کاظمی                                        کارشناس مکانیک
مشاور، طراح و مدرس خودروهای آتش نشانی            09188616400

مهدی صادق زاده                               کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09171252880

d r s h a m s @ y a h o o . c o m

K a z e m i 1 3 @ y a h o o . c o m

mehdi.sadeghzadeh2880@gmail.com
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پرویز رزمیان فر                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس علوم تخصصی آتش نشانی                  09128161075
p . r a z m i y a n f a r @ g m a i l . c o m

 مدرسین، مشاورین وکارشناسان ایمنی

فرامرز فرجی                               کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشانی و نجات و امداد                09121042995
f a r a j i _ r e s c u e @ y a h o o . c o m

محمد موسی زاده                       کارشناس برق و الکترونیک
مشاور و مدرس سیستم های اعالن حریق                      09128439507
m o h a m m a d . m @ m a i l . r u
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! General Subject
اطالعات عمـومــی
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اطالعات عمومی

روبرت نیسان                          کارشناس ارشد مهندسی حریق
مشاور، طراح و مدرس علوم آتش نشانی                      09121081415

سیامک سید حسینچی                    لیسانس مهندسی صنایع
مشاور و مجری سیستم های ایمنی و حفاظتی                 09121214545

حسین روشن روان     کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء                 09121163160

محمد بیات                                 کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشاني تخصصی                          09121150445 

i n f o @ e t f a t e h r a n . c o mi m e n e g h l i m @ g m a i l . c o m

h . r o s h a n @ b e s t a l a r m . i rB a y a t 1 2 5 @ y a h o o . c o m

احمد حسن زاده                              کارشناس ارشد مکانیک
نگهداری و تعمیرات سیستم های اطفاء حریق                  09122856901

امیرحسین امدادی فر                          فوق لیسانس مکانیک
مشاور و مدرس ایمنی و حفاظت در برابر حریق          09122330566

بابک میرسعید قاضی                         کارشناس ارشد صنایع
مشاور تخصصی ایمنی و امنیت                                      09121219411

علیرضا یاوری                                     کارشناس آتش نشانی
مشاور و ممیز ایمنی و آتش نشانی                                 09133277396

علی رستگارپناه       کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء                  09125708342

روح اهلل محمدی           کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق
مدرس حریق دانشگاه علمی و کاربردی                       09126162614

مجتبی لطفی                         کارشناس آتش نشانی و نجات
مشاور و مربی آتش نشانی و امداد و نجات                   09126268791

امیر صدیقی                                    کارشناس ارشد مکانیک
مشاور سیستم های ایمنی حریق                                      09122019369

رضا اسماعیلی          کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم و اطفاء                  09122444875

ناصر غفوری                               کارشناس ارشد آتش نشانی
مشاور و مدرس تخصصی آتش نشانی                           09126131059

مهدی عظیمی                  کارشناس سیستم های اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اطفاء حریق                   09123722396

مهدی هجری زاده               کارشناس سیستم های اعالم حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم حریق                    09121065749

قربانعلی قربانی مقدم                        کارشناس آتش نشانی
مشاور و مدرس آتش نشاني صنعتی                              09155143678

MBA شیما روزبهانی    کارشناس ارشد طراحی مهندسی پیشرفته و
تست و نگهداری سیستم های اعالم حریق                            09305849823

رضا فعله گری                              کارشناس ایمنی و پیشگیری 
مشاور سیستم های ایمنی و آتش نشانی                          09183708829

احمد سلیمانی                  کارشناس سیستم های اعالم حریق 
مشاور، مدرس و مجري سیستم هاي اعالم حریق          09216944068 

a h a s a n z a d e h @ m a i l . k n t u . a c . i r

 a . e m d a d i f a r @ g m a i l . c o m

i n f o @ g s s c o . n e t

y a v a r i . a r @ g m a i l . c o m

a l i . r a s t e g a r p a n a h @ g m a i l . c o m

r o h o l l a h m 0 2 @ g m a i l . c o m

m o j t a b a 1 2 5 l o t fi @ g m a i l . c o m

a m i r _ s e d i g h y @ y a h o o . c o m

r e z a @ s a r i a n . i rg h a f o u r i n a s e r @ y a h o o . c o m

a z i m i @ s a r i a n . i r m e h d i @ i g s . c o . i r

a l i m o g h a d a m 1 9 6 2 @ o u t l o o k . c o m

S h i m a . r o o z b a h a n i @ i d p r o d u c t . i r

e x p e r t . s a f e t y 4 @ g m a i l . c o m

S o l e i m a n i @ a r i a k . c o m
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غالمعلي جوهري                      کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشاني حرفه ای                            09122392008

محمدرضا شیخ کاظم برزگری      کارشناس ارشد شهرسازی
مشاور و مدرس علوم مدیریت آتش نشاني                  09126112774

حبیب کبیري                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني                                          09122264346

j o h a r i 1 2 5 @ g m a i l . c o m

m s h k a z e m i @ g m a i l . c o m

h a b i b . 1 2 5 k a b i r i @ g m a i l . c o m

محمدرضا بداغی                        کارشناس ارشد آتش نشان
کارشناس فروش و تعمیرات تجهیزات آتش نشانی        09121903696

علی رضایی                            فوق لیسانس شیمی کاربردی
09128938818                               PSM مدرس و مشاور تخصصی

m . b o d a g h i @ p a s a r g a d t r a d e r s . c o m

w w w . p r o c e s s S a f e t y . i r

ابراهیم زیدآبادی                                 کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09159717327

E b r a h i m h s e 1 2 5 @ y a h o o . c o m

HSE محسن احمدیانی                              کارشناس ارشد
مشاور، مدرس و ممیز سیستم های ایمنی                       09123791688

مهدی مردانی      کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
مشاور، طراح و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء               09127833194

m o h s e n a h m a d i a n i @ y a h o o . c o mwww.m.mardani.architect@gmail.com

141                                                                                            www. i ransa fe ty t rade . com    i n fo@ i ransa fe ty t rade . com مرکز جامع تجارت ایمنی ایران                                                                   

گروه و کانال اخبار تخصصی ایمنی،  آتش نشانی، امداد و نجات

مرکز جامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
https://t.me/joinchat/BEasiEAqvwplXeWwvZBOhQ

لینک دی ماه 96 

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت



مبلغ اشتراک را به شماره حسـاب:  0300067175004    یا شماره کارت:   8446 7168 0610 6221 
به نام احمد غالمیان میراب نزد بانک پارسیان  بابت اشتراک ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق واریز نمایید.
آدرس: تهـران -  خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، شماره 140، مجتمع رازی، واحد 117 اداری 
کدپستي: 55794 - 13389       40 82 68 55   -   68 83 68 55  - 021             50 96 584 0930 
www.iransafetytrade.com       iransafesec@gmail.com       info@iransafetytrade.com

                                                              فرم اشتراک ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق 

متقاضی )شخص حقیقی/سازمان/شرکت(: ...................................................................................................................................................................................................

نام مدیرعامل: ..................................................................................... زمینه فعالیت: ...................................................................................................................... 

نماینده/مسئول مرتبط: ................................................................................. سمت: ......................................................................................................................... 

تلفن: ................................................................. فاکس: .................................................................... تلفن همراه: ............................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. نشانی کامل پستی: 

 کدپستی: ................................................................................................................. صندوق پستی: ................................................................................................

www: .......................................................................................................................... Email: ...........................................................................................................

تعداد نسخه در هر نوبت: .............. نسخه                      اشتراک از شماره: ......................................................... 

مبلغ واریزی:......................................................... ریال      شماره فیش واریزی: .............................................       تاریخ واریز: .....................................................
 

                                                                                                    تاریخ/ مهر و امضا

  

له یکسا شتراک  ا
پی  پیـا نوبـت   12

 180/000تومان

142IRAN Fire Protection Engineering Magazine  No. 38  Jan. 2018                               1396 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال پنجم  شـماره 38   دی ماه

 تومان                                                             
با ماست ! فقط هزینه چاپ هر نسخه   است ایران   هزینه  ارسال سفارشی  به هر  کجای 

15/000



صفحه ویژه مدیریت تدارکات

مرکــز جامــع تجــارت ایمنــی ایــران

موقعیت آگهیایمیلسایتفاکستلفنزمینه فعالیتنام شرکت

22047977www.danapayeh.comdanapayeh@danapayeh.comCL 01 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتتجارت داناپایه

26700421www.karafire.cominfo@karafire.comOC 01 - 26700421021 - 021سیستم های اطفاء حریقکارا فایر

22047977www.danapayeh.comdanapayeh@danapayeh.comIC 02 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتتجارت داناپایه

44282776www.imensanatpars.cominfo@imensanatpars.comIC 03 - 44282800021 - 021ایمنی و آتش نشانی تخصصیایمن صنعت پارس

44240614www.imenace.cominfo@imenace.comBC 04 - 44240262021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیایمن آسه

88761599www.atashbas.cominfo@atashbas.com     I 96-7 - 88764831021 - 021فوم آتش نشانیآتش بس پارس

88904977www.atashpanjeh.comsales@atashpanjeh.com     I 62 - 7021 - 88928666 - 021سیستم های اعالم حریقآتش پنجه البرز

Adt_c@yahoo.com     I 90................7 – 44381665 - 7021 – 44381665 - 021اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

22764301www.azarpad.cominfo@azarpad.com     I 118-9 - 22764300021 - 021اعالم و اطفای حریقآذرپاد نگار

89777891www.asafire.irinfo@asafire.ir     I 95 - 26711125021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیآراد ساختمان آبان

I 77     ................................55688701 - 2021-55688701 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیآرمنونیک

88105109www.ariaequip.cominfo@ariaequip.com     I 111 - 5021 – 88105134 - 021چراغ قوه های پرتابل ضدانفجارآریا تجهیز بین الملل

88590981www.adishpad.cominfo@adishpad.com     I 98-9 – 021 9 - 88576117 - 021سیستم های اعالم و اطفای حریقآدیش پادمهر

22879570www.aeapjs.cominfo@aeapjs.com     I 6-7 - 22879550021 - 021ایمنی، آتش نشانی، امداد و نجاتآگاهان انرژی آسیا

88727168www.ardalengineering.cominfo@ardalengineering.com     I 33 - 88710809021 - 021اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال

66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     I 86-7 - 66476545021 - 021تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول

33919156www.ahan.irinfo@ahan.ir     I 110 - 1021-33949350 - 021سیستم های اعالم حریقاعالم حریق  آوران

66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com          I 14-15 - 66492823021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن شعله ایرانیان

4www.igs.co.irinfo@igs.co.ir     I 63 - 66908882 - 4021 - 66908882 - 021سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

55266638www.avei-co.com info@avei-co.com     I 134 - 55253502021 - 021تست سیلندرهای تنفسیبازرسی مخازن آلیاژدار

88397748www.bazarganantraders.com info@bazarganantraders.com     I 126-7 - 88413255021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانان پاسارگاد

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     I 10-11 - 88791936021 - 021آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانی خلیل

5www.behssa.cominfo@behssa.com     I 8-9 - 22653812 - 5021 - 22653812 - 021آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقبهسا

www,pkpcables.com info@pkpcables.com     I 117 88569650 - 88696032021 - 021کابل های ضدحریقپترو کاوان پویا

88219611www.petroemdad.cominfo@petroemdad.com     I 105 - 88219610021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتپترو  صنعت  امداد

57871www.saalem.coinfo@saalem.co     I 58 - 57871021 - 021تولید اسپری و کپسول Cold Fireجهان تجارت سالم

88049030www.rahdarsanat.irinfo@rahdarsanat.ir     I 113 - 7021-88614514 - 021نردبان و پلت فرم آتش نشانیراهدار صنعت ماشین

44247730www.zhabeh.cominfo@zhabeh.com     I 46-7 - 7021 – 44262146 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتژرف اندیشان به ایمن

44195688www.sanginkar.cominfo@sanginkar.com     I 132 - 7021-44182814 - 021ناوگان موتوری، نردبان و پلت فرمسنگین کار صنعت

36242433www.shahr-khaneh.irinfo@shahr-khaneh.com     I 5 - 34004031 - 031اعالم  حریق شهری و صنعتیشهر و خانه

51086000www.etfatehran.cominfo@etfatehran.com     I 104 - 51086000021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتصنایع ایمنی و اطفاء تهران

88612779www.fmp.co.irinfo@fmp.co.ir     I 138-9 - 80021 – 88612778 - 021آموزش های ایمنی و آتش نشانیفامور مهرگان پویا

88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     I 75 - 82445000021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتفنون آزمایشگاهی

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir     I 112 - 35257323041 - 041آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقمهندسی تدبیر

88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com     I 40-41 - 86020347021 - 021سیستم های اعالم حریقمهندسی نوین راهکار

89776665www.nejatimendp.cominfo@nejatimendp.com     I 91 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنجات ایمن داناپایه

86030912www.nefco.cominfo@nefco.com     I 70-71 - 86030679021 - 021تجهیزات اعالم و اطفای حریقنفکو

65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com     I 125 - 65766872021 - 021ناوگان موتوری آتش نشانی و تجهیزاتنمادین طرح

88505152www.hexiraninfo@hexiran.com     I 109 - 88505152021 - 021سیستم های اعالم حریق و سرقتهگزا 

مشاوره رایگان:  68 83 68 55 -  40 82 68 55 - 021    50 96 584 0930

ه:        38
اسپانرسهای مجله شامر

www.iransafetytrade.com







News:
12- From ship to shore
The largest pump/monitor package 
in the world is transferring from the 
marine world to high-hazard ...

13- Next-generation protection
A firefighter’s protective clothing 
fabric with a chemical repellent that 
meets current environmental ...

14- Electrical accessory organiser for 
firefighters
Ziamatic Corp (Zico) has developed a 
new way to keep electrical accessories 
organised and transportable. 

15- Monitoring heat strain
Real-time monitoring of heat strain 
in high-risk workers is now possible 
through new...

16- On target against cyberattacks
Cyber attacks are becoming an ever-
prevalent threat to critical national 
infrastructure (CNI) operators...

17- New product offered – MCR 
Silboard
The offer of Mercor Company already 
includes a proprietary fire protection 
board for constructing self-supporting 

International Fire Protection Engineering magazine’s readers:
. Utilities . Manager director of fire fighting organization and safety services in major cities
. Airports           . Ground safety and fire fighting office in airports
. Oil and gas           . HSE managers and head of firefighting in petrochemical companies 
. Civil defence . HSE managers and head of firefighting in oil and gas refinery and process 
. Fire departments          . Engineering consulting companies related to fire safety 
. Retail, hotels & leisure        . Pharmacies and automotive companies, mines and jails  
. Installers and engineers . Health , safety and Firesafety University
. Road, rail & marine transport      . Industrial and structural subcontractors
. Rescue and paramedic services          . Bank head offices and insurance offices
. Government & municipal authorities    . Manufacturing and process industries          
. Scientific and industrial committees offices        . Oil and industrial university

Readers:

ventilation ducts. mcr Silboard is a 
calcium-silicate board. It is used for 
constructing EIS 120 vertical and 
horizontal 

18- Magirus SkyBeam – more safety 
for turntable ladder operations at 
night
The new safety function for Magirus 
turntable ladders allows immediate 
hazard detection. The system supports 
safe and efficient rescue. The first 
delivery of the new development has 
been carried out …

19- Falck supports EMS2018
In 2018, the European Congress on 
Emergency Medical Services wel-
comes researchers, ambulance work-
ers, and health professionals from 
around the world for the third time. 
Copenhagen is once …

20- Teletek Electronics JSC joined 
Euralarm association
Since 1st November 2017 Teletek Elec-
tronics JSC happily joined Euralarm 
association as official delegate.
 Our mission to offer the latest and 
innovative product ...
 

21- Schwartz family sponsers Sinclair 
Scholarships
Dayton, OH- Steve and Andy Schwartz, 
the owners of LION, a firefighter 
personal protective equipment (PPE) 
manufacturer headquartered in 
Dayton, have recently established the 
LION Ready for Action.

22- Introducing Clip SGD
Crowcon – a leading manufacturer 
of specialist gas detection – is replac-
ing their Crowcon Clip with Clip SGD 
(Single Gas Detector).…

23- New OSHA PSM guide focuses on 
petroleum refineries
OSHA has published a guide intended 
to help oil refineries comply with the 
agency’s Process Safety Management 
Standard (1910.119).

24- CSB releases new video on 
Louisiana refinery fire, includes safety 
recommendations
Washington – The Chemical Safety 
Board has released a video on last 
year’s ExxonMobil refinery fire, which 
severely burned four workers in Baton 
Rouge, LA.
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Article: Advantages of the NFPA 
850 
Product introduction: Veno Se-
curity and Security Integration 
Software
Article: Communication and in-
formation technology in rescuer 
missions
Article: Fire simulation software 
in Atrium, a high-class hotel
Product introduction: Polytron 
8200 Fix Gas detection 
Product introduction: Linear 
Heat Detection LHD
Product introduction: Holmatro 
Battery Life Saver Series EV03
Article: Portable training tower 
firefighters
Article: The health of the soul 
and the lives of the firefighters
Piping and booster fire pump
Emergency lighting based on 
BS5266
Article: Smoke control 8 )Damp-
ers)
Article: Operational Command 
Position Sensitivity
Article: Importance of Firestop 
Systems

We at Fire Protection Engineering are proud to introduce to you 
our international fire and safety magazine.
Our monthly magazine has a very good international repute and 
we are one of the best in fire and safety magazine at present. It has 
2000 circulation; free download pdf file and DVD.
We are covering in our International Fire Protection Engineering 
magazine: internal and external news, expert articles, scientific 
and commercial events, brand introduction, etc. International Fire 
Protection Engineering is published monthly for the benefit of fire 
departments, oil, gas and petrochemical industries, manufacturers, 

distribution and activists of fire and safety products, ports, associa-
tions of engineering and HSE, etc. 
Additionally, International Fire Protection Engineering magazine is 
delivered in all internal and external related exhibitions, seminars, 
conferences such as Intersec Dubai to the visitors and guests. 
We assure you that you will be satisfied with its result. We are hop-
ing for a better business with you.
Thanking you,

Content:  IRAN Fire Protection Engineering Monthly Magazine No. 38

About us:

01- The Fireray One – The Beam 
Smoke Detector That Aligns Itself
With no specialist tools or knowledge 
needed for installation and operation, 
the Fireray One is a standalone ...

02- Thermarestor – Goes From 
Strength To Strength
The latter months of 2017 have been 
a busy time for the Thermarestor 
team, both across the UK and....

03- The Association For Specialist Fire 
Protection Announces Passive Fire 
Protection Award Winners
The Association for Specialist Fire Pro-
tection (ASFP) announced the ...

04- Electronic Fire And Security Indus-
try Symposium From Euralarm 
In 2018 the newest edition of the 
Euralarm Symposium will take ...

05- PCSE Celebrate Madrid Conference 
Success
On 28 and 29 November 2017, an-
other Public Safety Communications 
Europe (PSCE) conference .... 

06- The Door & Hardware Federation 
Calls For UK Government To Enforce 

The Use Of Complete Fire …
Following the Grenfell Tower tragedy, 
the Door & Hardware Federation…

07- Angus fire helijector
The Angus Fire Helijector is a selfcon-
tained skid-mounted foam proportion-
ing system, comprising a …

08- Fire safe materials in the petro-
leiom industry
Fire is a serious threat to oil and gas 
facilities on and offshore where ...

09- New From TFT – Minimum Size 
Maximum Performance ,The EF1 Re-
motely Controlled Monitor
The Task Force Tip’s (TFT) EF1 remote-
ly controlled monitor is compact ...

10- Unifire Invites You To See The 
World’s Most Advanced Firefighting 
Robotic Nozzles At FeuerTRUTZ 
Unifire’s Robotic Nozzles represent a 
paradigm shift in the ....

11- Frequentis Unified TETRA Gateway 
Enables Integration Of 17 Emergency 
Control Centres Of The ….
The state-wide emergency services 
digital radio now connects …. 
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New Update: Jan. 2018

Introduction of a New Series of Tools

Stronger , lighter , Better Ergonomics
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